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ROZHODNUTÍ
Výroková část:
MěÚ Týn nad Vltavou, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla,
kterou dne 12.01.2015 podala
Obec Chrášťany, IČO 00245003, Chrášťany 79, 373 04 Chrášťany
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Podle § 15 vodního zákona a § 115 stavebního zákona
vydává stavební povolení

ke stavbě vodního díla:

Vodovod Chrášťany
na pozemku: parc. č. 114/6, 114/40, p. p. k. 114/5 v katastrálním území Dražíč, parc. č. 21/2, 79/2, 84,
133/7, 594/1, 597, 602/7, 602/8, 607/6, 4476, 4480, 4481/1, 4519/3, 4523/1, 4523/2, 4525/2, 4525/4,
4527/1, 4527/2, 4527/4, 4527/5, 4527/7, 4527/8, 4527/9, 4527/10, 4527/11, 4527/12, 4527/16, 4527/40,
4527/41, 4527/45, 4528/5, 4532/10, 4538/1, 4553/8, 4553/14, 4553/20, 4553/21, 4553/22, 4560/7,
4560/9, 4560/10 v katastrálním území Chrášťany u Týna nad Vltavou (dále jen "stavba").
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název kraje
Název obce
Název katastrálního území

Jihočeský
Chrášťany
Chrášťany

Číslo hydrologického pořadí
Hydrogeologický rajon

1-07-04-117,2-0-00 a 1-07-05-0050-0-00
6320
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Stavební objekty:
Řad "1"..............973 m, DN 90 .........................391 m, DN 110 ....................582 m
Řad "2"..............165 m, DN 90 .........................165 m
Řad "3"..............161 m, DN 90 .........................161 m
Řad "4"............... 94 m, DN 90 ...........................94 m
Řad "5"..............355 m, DN 90 .........................355 m
Řad "6"..............211 m, DN 90 .........................211 m
Řad "7".............. 41 m, DN 90 ...........................41 m
Řad "8"..............295 m, DN 90 ..........................295 m
Řad "9"..............152 m, DN 90 ..........................152 m
Řad "10".............361 m, DN 90 .........................361 m
Řad "11".............711 m, DN 90 ..........................711 m
Řad "12".............. 69 m, DN 90 ............................69 m
Řad "15"...............31 m, DN 90 ............................31 m

Údaje o předmětu rozhodnutí:
Účelem stavby je zajistit zásobování obyvatel pitnou vodou. Předmětem rozhodnutí je
vybudování přívodního vodovodního řádu od vodojemu obce Dražíč a rozvody vodovodu po obci
Chrášťany. Délka přívodního řadu je 575 m. Rozvody po obci tvoří 13 vodovodních řadů v délce 3624m.
Řady jsou umístěny převážně v prostorách cest.
Vodovodní řad "1" je veden částečně v silnici II/105 Týn nad Vltavou - Bernartice nebo v místě
chodníků. Řad "8" je veden částečně v silnici III/10562. Ostatní vodovodní řady jsou vedeny převážně v
cestních prostorách obce.
Při pokládce vodovodních řadů bude v celé délce uložen identifikační kabel AZ průměr 10 mm2 s
propojení na stávající armatury. Za napojením přívodního řadu na stávající vodovod je navržena
vodoměrná typová šachta. Šachta bude provedena samonosná a nevyžaduje zhotovení základové desky,
její uložení bude provedeno do výkopu na zhutněné štěrkové lože.
Vodovod bude veden po soukromých pozemcích v souběhu se silnicí Týn nad Vltavou Bernartice. V jednom místě řad tuto komunikaci kříží. Křížení bude provedeno protlakem. Na tento
přívodní řád navazují rozvody vody po obci Chrášťany.
Vodovodní řad "1" je veden částečně v silnici II/105 Týn nad Vltavou - Bernartice nebo v místě
chodníků. Řad "8" je veden částečně v silnici III/10562. Ostatní vodovodní řady jsou vedeny převážně v
cestních prostorách obce.
Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou
vypracovala společnost Projekta Tábor s.r.o., Fügnerova 859, 390 2 Tábor, Projektovou dokumentaci
ověřil Ing. Václav Pivokonský, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby (ČKAIT 0100492)
datum zpracování červen 2010. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení
vodoprávního úřadu.
2. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby.
4. Budou dodrženy podmínky správců podzemních sítí.
5. Kontrolní prohlídky budou provedeny v souladu s plánem kontrolních prohlídek (předloží stavebník).
Stavebník uvědomí vodoprávní úřad 2 dny před zakrytím potrubí a pořídí průběžnou fotodokumentaci
před zasypáním potrubí. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu 2 dny předem termín konání
tlakových zkoušek.
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6. Po dokončení stavby a před zahájením užívání je žadatel povinen požádat MěÚ Týn nad Vltavou,
OŽP o vydání kolaudačního souhlasu.
7. Pro kolaudaci bude provedena a zdokladována zkouška těsnosti pod ČSN 756909 v celém rozsahu.
8. Po dokončení stavby budou všechny nemovitosti a pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního
stavu a případné vzniklé škody budou na náklad investora majitelům uhrazeny.
9. Vlastník (správce) bude vodní dílo vzorně udržovat vlastními náklady, dle návodu k obsluze dané
výrobcem.
10. Stavbu je možné zahájit až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, tj. po uplynutí 15 – ti denní
odvolací lhůty.
11. Při provádění prací je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, a
dbát na ochranu zdraví osob.
12. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba
povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být
chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a bude ponechán na
stavbě do kolaudace stavby.
13. Při provádění stavby budou dodrženy technické požadavky na stavby vodovodů, zejména vyhlášky č.
428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších
předpisů.
14. Před zahájením stavby a také během stavby je nutné zajistit dozor hydrogeologa.
15. Budou respektovány podmínky dotčených a ostatních orgánů:
- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, nám. Přemysla
Otakara II., 37021 České Budějovice ze dne 14.7.2010, č.j. MÚT/13389/2010/ORR/Ant.: Stavba
proběhne na území s archeologickými nálezy a její realizace je z hlediska památkové péče možná
za podmínky, že stavebník podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1979 Sb., v planém znění, oznámí
zahájení výkopových prací s dostatečným předstihem na Archeologický ústav AV ČR a umožní
jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
- Zeměměřický úřad, Pod Sídlištěm 9, 182 11 Praha 8 – Kobylisy, stanovisko ze dne 20.4.2010, č.j.
84/2010-320
- ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37001 České Budějovice, č.j. P10030000909 ze dne 8.11.2010.
Před zahájením zemních prací bude společnosti ČEVAK a.s. předložena k vyjádření
dokumentace pro realizaci stavby včetně koordinační situace případných dalších investičních
akcí. Bez splnění této podmínky není možné zahájit zemní práce. Před zahájením zemních prací
bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. (a to 10 dní předem). Před
zahájením realizace díla předá odpovědný pracovník ČEVAK a.s. odpovědnému zástupci
dodavatele přehled pokynů a rizik. Seznámí se s předanými podklady a potvrdí zástupce
dodavatele svým podpisem na kopii uvedeného formuláře. Bez provedení těchto úkonů nesmí
být realizace díla zahájena. Společnosti ČEVAK a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín
zahájení stavby. Napojení na stávající vodohospodářské sítě bude provedeno ve spolupráci
s provozem společnosti ČEVAK a. s. Uzavírku vody pro účely přepojení vodovodu je nutno
nahlásit provozovateli min. 17 dnů předem. Před předáním stavby budou provedeny komplexní
zkoušky technologie na náklady zhotovitele stavby, platí pro provedení kompletních zkoušek a
zkušebního provozu. Další podmínky jsou uvedené ve stanovisku ČEVAK a.s.
- Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 37010 České Budějovice, č.j. SUS
Jck/18977/2014/105 ze dne 19.11.2014 a č.j. SUS Jck/11144/2015/105 ze dne 15.7.2015. Trasa
vodovodu ve volné trase v souběhu se silnicí II/105 povede mimo povrch a těleso silnice za
vnější hranou silničního příkopu nebo paty svahu. Trasa vodovodu v zastavěném území
v souběhu se silnicemi II/105 a III/10562 povede v chodníku nebo přidruženém zeleném pásu,
v místech kde prostorové uspořádání neumožní vést trasu mimo komunikaci bude uložení
provedeno pomocí řízeného protlaku s minimálním zásahem do vozovky silnice. V případě, že
z důvodu nevyhovujících geologických podmínek nebo prostorového uspořádání nebude možné
provést řízený protlak, budeme souhlasit s uložením vodovodu do vozovky klasickou výkopovou
technologií, v takovém případě bude po ukončení prací provedena oprava povrchu vozovky
silnice v celé délce zásahu do silnice a šíři min. ½ vozovky. Odfrézováním krytu vozovky a
položením nové obrus. vrstvy ACO 11+ v tl. 40 mm, pracovní spáry budou ošetřeny asfaltovou
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zálivkou. Křížení vodovodu se silnicí II/105 a III/10562 bude provedeno protlaky, ke kterým
vydá povolení o zvláštním užívání příslušný silniční správní úřad. Pro veškeré práce na silničním
pozemku musí vydat povolení o zvláštním užívání příslušný silniční správní úřad. Po vydání výše
uvedeného povolení bude s Jihočeským krajem – SÚS JK, závod Č. Budějovice uzavřena
smlouva o finanční náhradě za zvláštní užívání. Před zahájením prací bude na místě samém
provedeno upřesnění trasy. Před zahájením a ukončení prací bude provedeno protokolární
převzetí a předání dotčeného úseku silnice mezi SÚS Jk, závod Č. Budějovice a investorem akce,
bez tohoto úkonu nelze započít s prováděním prací. Před zahájením prací, v jejich průběhu a po
dokončení bude pořízena fotodokumentace ukládaných sítí, která bude předána zástupci SÚS Jčk.
Bez této fotodokumentace nebude možné převzetí. Dodatek k vyjádření: Z důvodu nesouhlasu
vlastníka pozemku s uložením vodovodu do jeho pozemku je nutné vést částečně trasu vodovodu
na hraně silničního příkopu, jedná se o úsek dlouhý cca 143 bm. Hloubka uložení vodovodu min.
1,4 m pod správnou niveletu příkopu. Vodovod bude opatřen plastovou chráničkou a fólií. Stavby
nových propustků: Vlastník (správce) vodovodu bude souhlasit se zřízením objektu (propustku)
nebo jeho části přímo nad uloženou sítí, v tomto případě nebude vlastník (správce) vyžadovat
dodržení ochranného pásma vodovodu a bude se podílet s SÚS Jšk na zřízení jeho ochrany
(vodovodu).
Povodí Vltavy, s.p. závod Horní Vltava, Litvínovická 5, 371 21 České Budějovice, č.j.
104725/2014-142 ze dne 13.11.2014
E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, č.j. H18585 –
16033438 ze dne 14.11.2014
Úřad pro zastupování státu ve věcech Majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 12800Praha 2, č.j.
UZSVM/C/1473/2009-HMSU ze dne 9.3.2009
NET4GAS s.r.o. Praha , Na Hřebenech II 1718/8 ze dne 30.10.2014, zn. 7589/14/OVP/N
O2 CR a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha, ze dne 24.10.2014, č.j 710275/14
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice, č.j.
KHSJC 32342/2014/HOK.CBCK ze dne 18.12.2014. Závazné stanovisko: Před uvedením stavby
do provozu budou předloženy doklady o zdravotní nezávadnosti výrobků přicházejících do styku
s pitnou vodou. Před uvedením stavby do provozu bude předložen kontrolní rozbor vzorku pitné
vody pro veřejné zásobování.
T-mobile Czech Republic a .s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 ze dne 22.5.2015, zn.
E11067/15

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Chrášťany, Chrášťany 79, 373 04 Chrášťany
Odůvodnění:
Dne 12.1.2015 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným
dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. Vzhledem k tomu, že žádost neobsahovala požadované náležitosti
vyzval vodoprávní úřad žadatele k doložení požadovaných podkladů a zároveň řízení o stavebním
povolení přerušil usnesením č.j. MÚT/02480/2015 ze dne 6.2.2015. Žadatel dne 9.11.2015 doložil
požadované podklady. Vodoprávní úřad oznámil termín ústního jednání známým účastníkům řízení a
dotčeným orgánům. Ústní jednání spojené s ohledáním na místě bylo oznámeno na 1.12.2015
s upozorněním, že na námitky, které nebudou sděleny nejpozději při ústním jednání, nebude možno,
podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel. O výsledku ústního jednání byl sepsán
protokol.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 61 odst. 4 vodního zákona a §
6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení,
souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.
Projektovou dokumentaci stavby vodovod Chrášťany vypracovala společnost Projekta Tábor
s.r.o., Fügnerova 859, 390 2 Tábor, Projektovou dokumentaci ověřil Ing. Václav Pivokonský,
autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby (ČKAIT 0100492) datum zpracování červen 2010.
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Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:
- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, nám. Přemysla
Otakara II., 37021 České Budějovice ze dne 14.7.2010, č.j. MÚT/13389/2010/ORR/Ant.
- Zeměměřický úřad, Pod Sídlištěm 9, 182 11 Praha 8 – Kobylisy ze dne 20.4.2010, č.j. 84/2010320
- ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 37001 České Budějovice, č.j. P10030000909 ze dne 8.11.2010.
- Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 37010 České Budějovice, č.j. SUS
Jck/18977/2014/105 ze dne 19.11.2014 a č.j. SUS Jck/11144/2015/105 ze dne 15.7.2015.
- Povodí Vltavy, s.p. závod Horní Vltava, Litvínovická 5, 371 21 České Budějovice, č.j.
104725/2014-142 ze dne 13.11.2014
- E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, č.j. H18585 –
16033438 ze dne 14.11.2014
- Úřad pro zastupování státu ve věcech Majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 12800Praha 2, č.j.
UZSVM/C/1473/2009-HMSU ze dne 9.3.2009
- NET4GAS s.r.o. Praha , Na Hřebenech II 1718/8 ze dne 30.10.2014, zn. 7589/14/OVP/N
- O2 CR a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha, ze dne 24.10.2014, č.j 710275/14
- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice, č.j.
KHSJC 32342/2014/HOK.CBCK ze dne 18.12.2014. Závazné stanovisko.
- T-mobile Czech Republic a .s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 ze dne 22.5.2015, zn.
E11067/15
K vodoprávnímu řízení bylo doloženo:
- Projektová dokumentace stavby vodovod Chrášťany, kterou vypracovala společnost Projekta
Tábor s.r.o., Fügnerova 859, 390 2 Tábor.
- Smlouvy s majiteli pozemků dotčených stavbou.
K záměru stavby vydal obecný stavební úřad Městský úřad Týn nad Vltavou, Odbor regionálního rozvoje
územní rozhodnutí pod spis.zn. MÚT/06124/2015/ORR/Lu. ze dne 22.9.2015.
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými
správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony
a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě
shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, podáním u zdejšího správního
orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.
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Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Ivan P A L M A
Vedoucí odboru životního prostředí

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve
výši 3000 Kč byl zaplacen dne 01.12.2015.
Obdrží:
navrhovatelé (doručenky)
1. Obec Chrášťany, IDDS: vvsby3m
sídlo: Chrášťany č.p. 79, 373 04 Chrášťany u Týna nad Vlt.
2. Město Týn nad Vltavou, náměstí Míru č.p. 2, 375 01 Týn nad Vltavou 1
ostatní účastníci (doručenky)
3. Obec Chrášťany, IDDS: vvsby3m
sídlo: Chrášťany č.p. 79, 373 04 Chrášťany u Týna nad Vlt.
4. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště České Budějovice, IDDS:
96vaa2e
sídlo: Prokišova č.p. 1202/5, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice 1
5. Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
6. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IDDS: cadk8eb
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sídlo: Nemanická č.p. 2133/10, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10
7. RICHMONT - CZ a.s., IDDS: 3bnf3hi
sídlo: Kolodějská č.p. 507, 375 01 Týn nad Vltavou 1
8. Miluše Motlová, Na Libuši č.p. 686, 391 65 Bechyně
9. Jiřina Svobodová, Tusarova č.p. 1179/37, 170 00 Praha 7-Holešovice
10. Miloš Zunt, Chrášťany č.p. 61, 373 04 Chrášťany u Týna nad Vltavou
11. Pavel Červenka, Na Pěníku č.p. 435, Pražské Předměstí, 397 01 Písek 1
12. Karel Koukol, Chrášťany č.p. 1, 373 04 Chrášťany u Týna nad Vltavou
13. Dagmar Koukolová, Chrášťany č.p. 1, 373 04 Chrášťany u Týna nad Vltavou
dotčené orgány
14. Městský úřad Týn nad Vltavou, odbor regionálního rozvoje, náměstí Míru č.p. 2, 375 01 Týn nad
Vltavou 1
15. Městský úřad Týn nad Vltavou, - odbor dopravy a silničního hospodářství - úsek památkové péče,
náměstí Míru č.p. 2, 375 01 Týn nad Vltavou 1
16. Obecní úřad Chrášťany, IDDS: vvsby3m
místo podnikání: Chrášťany č.p. 79, 373 04 Chrášťany u Týna nad Vlt.
ostatní orgány
17. Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Holečkova č.p. 106/8, 150 00 Praha 5-Smíchov
18. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, IDDS: ph9aiu3
sídlo: Pražská tř. č.p. 2666/52b, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4
19. Radouňská vodohospodářská společnost, a.s., IDDS: 74nfxd7
sídlo: Jiráskovo předměstí č.p. 935, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec 1
20. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c
sídlo: Na Sadech č.p. 1858/25, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice 1
21. Obec Dražíč, IDDS: ijqb6pa
sídlo: Dražíč č.p. 57, 375 01 Týn nad Vltavou 1
22. Jihočeský kraj, majetkový a finanční, IDDS: kdib3rr
sídlo: U Zimního stadionu č.p. 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
23. ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
sídlo: Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10
24. E.ON Servisní, s.r.o., IDDS: fdbdvmf
sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
25. T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
sídlo: Tomíčkova č.p. 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 414
26. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

