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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Oznámení je doručováno formou veřejné vyhlášky
AMÁDEUS PLZEŇ, a.s., IČO 28221192, Dlouhá 741/13, Staré Město-Praha, 110 00 Praha 1,
kterého zastupuje OCA Plzeň, s.r.o., Ing. Bedřich Chaloupka, IČO 25240404, Husova 13, 301 00
Plzeň 1
(dále jen "žadatel") podal dne 6.8.2012 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
Obchodní centrum Aréna Plzeň, Americká třída
na pozemcích parc. č. 857/1, 857/4, 857/6, 857/7, 857/8, 857/9, 857/10, 857/11, 857/12, 857/15, 857/16,
857/17, 857/19, 857/22, 857/23, 857/24, 857/25, 857/26, 857/27, 857/30, 857/31, 857/32, 857/33, 857/34,
857/35, 857/36, 857/37, 857/38, 857/39, 857/40, 857/41, 857/42, 857/43, 857/44, 857/50, 861, 871/35,
5303/8, 5303/9, 5306, 5311/1, 5311/8, 5311/9 v katastrálním území Plzeň. Uvedeným dnem bylo
zahájeno územní řízení.
Stavba obsahuje:
-

-

-

Druh a účel umisťované stavby:
Jedná se o výstavbu polyfunkčního objektu skládající se ze dvou hlavních hmot - hlavního objektu
OC ARÉNA a administrativního objektu OC ARÉNA. V hlavním objektu budou umístěny komerční
plochy, volnočasové aktivity a parkování, v administrativním křídle budou kromě kancelářských
prostor také prostory pro nájemné bydlení. Se stavbou budou vyřešeny prostory kolem objektu
včetně komunikačních ploch.
Objekt bude umístěn v jihozápadním rohu bloku vymezeném ulicemi Americká třída, Denisovo
nábřeží a Sirkova.
Určení prostorového řešení stavby:
Hlavní objekt je stavba o půdorysném rozměru cca 228 x 106m se dvěma podzemními a čtyřmi
nadzemními podlažími a s plochou střechou. V prvním podzemním podlaží a v 1. a 2. nadzemním
podlaží jsou situovány komerční nájemní plochy, ve 2.PP a 4.NP je umístěno technické zázemí
objektu. V prostoru vstupních Arén v úrovni 3. - 4.NP je vytvořen prostor pro kryté volnočasové
aktivity, střecha nad 4.NP je vyhrazena centru volného času s venkovními atrakcemi. Návštěvnické
parkingy jsou situovány do 3. NP a na plochou střechu v úrovni 4.NP.
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Fasáda hlavního objektu:
Před objektem hlavního objektu probíhá loubí přes dvě podlaží, tyto dvě podlaží jsou prosklené
(výška 9m), v úrovni parteru s přístupem z ulice. Zbývající nadzemní část stavby (výška 10 11,25m) je vynášena sloupy loubí a je členěna vertikálními různě širokými štěrbinovitými otvory.
Členění fasády je prolomeno prosklenými plochami únikových schodišť.
Hlavní vstupy z Americké ulice jsou zdůrazněny prosklenými tubusy, válcové skleněné prostory o
průměru cca 28,5m a celkové výšce cca 20m.
Interiér hlavního objektu:
V podlažích s komerčními plochami bude centrální atrium o rozměru cca 150x30m, výšce 24m s
prosklenou střechou. Atrium je lemováno galeriemi s jednotlivými nájemními plochami a doplněno
travelátory a eskalátory.
Administrativní křídlo, v oblouku dotváří nároží Americké třídy a Denisova nábřeží, je stavbou o
půdorysném rozměru cca 70 x 15m s pěti podlažími a slouží v nižších 4 podlažích pro kancelářské
plochy, ve 4.NP pro nájemní bydlení.
Administrativní křídlo je objekt s jednoduchým hmotovým řešením ve tvaru prohnutého hranolu, s
pásovými horizontálně členěnými okny, protnutý na celou výšku vertikálou prosklené centrální
haly. V úrovni nejnižšího podlaží je hmota objektu prolomena dvěma průjezdy.

-

Doprava:
Dopravní napojení bude stávající z Denisova nábřeží. Oproti stávajícímu stavu bude tato
komunikace zobousměrněna až ke křižovatce s Americkou třídou. Z Denisova nábřeží bude probíhat
zásobování, příjezd a výjezd vozidel individuální automobilové dopravy. Z dopravy bude vyloučeno
zásobování velkými nákladními vozy s návěsy. Zásobování bude probíhat vjezdem a výjezdem z
Denisova nábřeží s příjezdem pouze z Pražské ulice. Z Denisova nábřeží jsou navrženy dva vjezdy
do areálu - vjezd do návštěvnických parkingů a vjezd do zásobovacího dvora.

-

MK Denisovo nábřeží
Stávající jednosměrná jednopruhová vozovka s parkovacími zálivy a cyklostezky podél nábřežní zdi
je navržena jako dvoupruhová komunikace s obousměrnou organizací dopravy v celém rozsahu
úprav (od Americké tř. k vjezdu do manipulačního dvora OC). V úseku křižovatka Americká,
Denisovo nábřeží až lávka přes řeku Radbuzu bude zachován stávající levostranný okraj vozovky
včetně navazujících parkovacích zálivů, cyklistické stezky a chodníku.
Vozovka bude v rámci úprav rozšířena směrem k objektu OC, šířka jízdních pruhů bude 2,75m, šířka
vozovky mezi obrubami bude 6m v celém rozsahu úprav.
Bude realizována jednosměrná cyklistická stezka od Americké třídy v ploše při OC. Stezka bude mít
šířku 1m, od vozovky bude odsazena 0,25m, od chodníku pro pěší bude oddělena hmatným pásem
0,3m. Stezka bude ukončena v prostoru přejezdného prahu v místě nástupu do objektu OC.
V prostoru lávky přes řeku Radbuzu bude lávka napojena na úroveň chodníku pro pěší, v prostoru
vstupu do objektu proti upraveným výstupům z lávky bude realizován přechod pro pěší přes
vozovku.
Chodník podél OC bude v šířkách 3-9m.

-

-

-

Chodník podél Americké třídy, přístupové chodníky při východní fasádě OC Aréna
Nově je řešen prostor mezi fasádou OC a stávajícím parkovacím pruhem při Americké třídě.
Prostor zahrnuje nově řešený chodník pro pěší v šířce cca 8m pro přístup do jednotlivých částí OC
včetně úprav kolem stávajících stromů a návrhu nového městského mobiliáře. Chodník zajišťující
přístup k východní fasádě bude v šířce 2,4m. Cyklistická stezka podél stávajícího parkovacího pruhu
je navržena v šířce 2,25m.

-

Doprava v klidu:
Výstavbou objektu dojde ke zrušení 2 stání na Americké třídě a 15 míst na Denisově nábřeží, kde
zároveň dojde k vybudování 3 nových stání. Zrušená stání budou nahrazena parkovacími stáními v
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rámci areálu OC ARÉNA. V objektu je celkem navrženo 518 parkovacích stání, z toho 303 míst v
krytém parkingu ve 3.NP, 166 míst na ploché střeše v úrovni 4.NP a 49 míst na zásobovacím dvoře.
Část stání (cca 30) bude rezervována pro administrativní objekt ISAM a pro polikliniku. V celkové
bilanci nových a původních parkovacích míst dochází k nárůstu 204 nových parkovacích stání.
-

-

-

-

-

-

-

Napojení na inženýrské sítě:
Vodovod:
Pitná voda bude přivedena z vodovodního řadu DN 150 na Denisově nábřeží. Vodovodní přípojka
LT DN 100 bude v délce 60m.
Stávající vodovodní přípojky budou po dobu výstavby použity pro zásobování zařízení staveniště.
Poté bude jedna přípojka odpojena, druhá bude využita pro napojení nadzemního hydrantu. Další
dvě stávající přípojky budou zrušeny.
Z vnitřních rozvodů budou dále napojeny přípojkami dvě pítka na Americké třídě.
Kanalizace:
Bude zachována stávající likvidace odpadních vod. Splaškové vody budou odvedeny do veřejné
kanalizace na Denisově nábřeží přípojkou v délce 6,9m. Splaškové vody s obsahem tuků budou
předčištěny v odlučovači tuků.
Dešťové vody ze zpevněných ploch na Americké a na Denisově nábřeží budou odvedeny do
stávajících uličních vpustí. Vpusti na Denisově nábřeží budou mírně upraveny v umístění. Ostatní
dešťové vody budou odvedeny do řeky Radbuzy stávajícím výústním objektem odtokovým potrubím
DN 600.
Dešťové vody ze sousedního objektu ISAM, které jsou v současnosti odváděny do stávající dešťové
kanalizace DK INWEST, budou přepojeny do nově budovaného systému.
Dešťové vody s obsahem ropných látek budou před odvedením do povrchových vod čištěny v
odlučovači ropných látek.
Plynovod:
Objekt bude zásobován zemním plynem z veřejného STL plynovodu PE d160 na Denisově nábřeží
přípojkou PE dn 63 o délce 15m.
Teplovod CZT:
Horkovodní přípojka DN 200 pro objekt bude v délce cca 14 m vedena z přeloženého horkovodního
řadu z Denisova nábřeží. Výměníková stanice bude umístěna v 2. PP.
Elektrická energie:
Z KOR I. bude napojena nová uživatelská trafostanice 22/04kV, 4x 1600kV a to přípojkou v délce
20 m přes dvůr nového objektu.
Slaboproudé rozvody:
Provizorní přeložka SEK - stávající provizorní přeložka bude odstraněna a realizována nová
provizorní přeložka. Ze stávající kabelové komory KK 23 na Americké třídě bude vyveden kabel pro
napojení stávajícího ÚR v poliklinice. Tento kabel bude veden vrchním vedením po sloupech.
Definitivní přeložka - trasa povede ze stávající komory KK23 na Americké třídě do nového síťového
rozvaděče MIS3, situovaného v novostavbě v 1.PP hlavního objektu OC ARÉNA. Z nového
rozvaděče povede telefonní přípojka polikliniky kabelem vnitřním prostorem OC ARÉNA k jeho
obvodové stěně. Dále přes dvůr a bude ukončeno ve stávající přechodové rozvodnici na fasádě
objektu polikliniky.
Přeložka optické sítě firmy ČEZ ICT Services a.s. - stávající HDPE trubky jsou v současnosti
ukončeny před objektem DK. Nově budou zkráceny tak, aby nezasahovaly do objektu OC ARÉNA.
Ochrana rrl spojů - staveništěm prochází rrl spojů těchto operátorů - České radiokomunikace a.s., Tmobile Czech Republic a.s., Telefónica Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s. Žádný ze
zjištěných paprsků rrl spojů není v kolizi s navrhovaným objektem OC ARÉNA.
Přípojka metalických a optických kabelů Telefónica O2 - nový objekt bude napojena na kabely
Telefónica Czech Republic a.s. Napojení je navrženo ze stávající trasy - kabelovodu, KK23 na
Americké třídě. Stávající kabely budou kapacitně posíleny.
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Přípojka SITmP - bude zřízena přípojka SIT, a to formou z obou stran zaslepené, do země uložené
trubky 2x HDPE 40mm. Přípojka bude začínat na rohu Americké a Denisova nábřeží, vede v
souběhu s překládanými kabely NN a končí na hraně objektu.

-

Staveniště:
Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby bude po stávajících místních komunikacích Denisovo
nábřeží a Americká ulice. Voda bude zajištěna ze stávajících přípojek. Elektrická energie bude v
průběhu výstavby zajištěna z rezervní kobky VN v TS KOR I.

-

Sadové úpravy:
Dojde ke kácení dřevin rostoucích v nejbližším kontaktu se stávající budovou, respektive se stavbou
plánovanou - 6ks smrků stříbrných, 2 okrasné třešně, keře v parčíku u kavárny a dále všechny
dřeviny kolem dnešního parkoviště cca 24 listnatých stromů. Zachována bude stávající alej platanů a
javorů v Americké ulici a výsadba platanů na Denisově nábřeží.
Nově budou vysazeny 2 platany podél odbočovacího pruhu na Denisově nábřeží. V rámci nově
řešených zpevněných ploch v Americké třídě budou doplněny prvky městského mobiliáře (lavičky,
odpadkové koše, stojany na kola, pítka).
V celé délce jižního průčelí OC ARÉNA budou realizovány nové záhony půdopokryvných keřů. Na
střeše nad 3.NP je navržena vzrostlá zeleň v kontejnerech. Střecha nad 4.NP je řešena jako střešní
zahrada funkčně využívaná jako centrum volného času s in-line dráhou délky 300m, s dětskými
hřišti apod.

-

-

-

-

-

Umístění stavby:
Hrana sloupů loubí (výškově loubí zahrnuje 1. a 2.NP) v Americké ulici je situována 13m od hrany
komunikace u podélných parkovacích stání. Komunikační prostor loubí je navržen v šířce cca 4m.
Vzdálenost hrany objektu od hrany vozovky je celkem 19,5m. Východním směrem se objekt mírně
odklání v návaznosti na odklon Americké ulice. 3.NP a 4.NP předstupuje před hranu objektu téměř o
4m.
Objekt na Denisově nábřeží navazuje na stávající historickou uliční čáru bloku polikliniky. Směrem
k nároží budovy se objekt mírně odklání.
Výškové osazení - úroveň 1.NP je zvolena jako 0 = 312,00 m.n.m. Úroveň Americké ulice je poté 1,02m, prostor loubí je přístupný po probíhajícím schodišti. Výška objektu se mění dle výšky
jednotlivých atik v rozmezí 17,55 - 21,5m od úrovně 0.
Výškové úrovně:
• Úroveň vyšší atiky směrem do Americké třídy - 330,80m.n.m.
• Úroveň nižší atiky v západní části objektu- 329,55m.n.m.
• Nejnižší atika na severní fasádě a částečně na východní a západní fasádě - 328,30m.n.m.
• Úrovně horní hrany vstupních válcových hmot - 332,05 m.n.m.
• Úroveň atiky střechy nad 4.NP - 333,5 m.n.m.
• Úroveň atiky administrativního objektu je 328,20 m.n.m.

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního
řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den
13. prosince 2012 (čtvrtek) v 9:00 hodin
se schůzkou pozvaných Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1, Plzeň, místnost č. 57 - Velký
klub, suterén.
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Poučení:
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou
nahlížet do podkladů rozhodnutí (Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, úřední dny:
pondělí a středa).
Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla
bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem
nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a
to do doby veřejného ústního jednání. Žadatel doloží splnění této povinnosti fotodokumentací a
čestným prohlášením, které předloží stavebnímu úřadu při veřejném ústním jednání. V případě, že
nebude toto splněno, bude postupováno dle § 87 odst. 2 stavebního zákona, tzn. stavební úřad
nařídí opakované veřejné ústní jednání.
Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu
veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené
požadavky, se nepřihlíží.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo
opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu,
kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního
zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo
stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.
Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení,
datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je
patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad
předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za
právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Ing. Karla Brzobohatá
referent odboru stavebně správního
Magistrátu města Plzně
"otisk úředního razítka"
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Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Plzně:

Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.
Obdrží:
Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona:
Žadatel:
OCA Plzeň, s.r.o., IDDS: z67wppd
Obec:
Statutární město Plzeň zastoupené technickým náměstkem primátora, náměstí Republiky č.p. 1/1, Vnitřní
město, 301 00 Plzeň 1
Dotčené orgány:
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
MMP, Odbor dopravy, Škroupova č.p. 1900/5, Vnitřní město, 306 32 Plzeň
MMP, Odbor krizového řízení, Kopeckého sady č.p. 97/11, Jižní Předměstí, 306 32 Plzeň
MMP, Odbor životního prostředí, Kopeckého sady č.p. 97/11, Jižní Předměstí, 306 32 Plzeň
ÚMO Plzeň 3, Odbor dopravy a životního prostředí, IDDS: ufxbt4h
Dále obdrží se žádostí o vyvěšení na úřední desce, na elektronické úřední desce a následné navrácení
potvrzeného oznámení:
MMP, Odbor správních činností, nám. Republiky č.p. 1/1, 306 32 Plzeň 1
K vyvěšení dále obdrží:
ÚMO Plzeň 3, Odbor vnitřních věcí, IDDS: ufxbt4h
Účastníci řízení dle §85 odst.2 stavebního zákona a veřejnost se vyrozumívají veřejnou vyhláškou:
AMÁDEUS PLZEŇ, a.s., Dlouhá 741/13, Staré Město-Praha, 110 00 Praha 1, Statutární město Plzeň,
zastoupené Odborem rozvoje a plánování MMP, Škroupova 1900/5, 306 32 Plzeň 1, Poliklinika
Denisovo nábřeží, spol. s r.o., Denisovo nábřeží 1000/4, Východní Předměstí, 301 50 Plzeň, ČEZ
Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, Česká republika, , , , Povodí
Vltavy, státní podnik, Holečkova 106/8, Smíchov, 150 24 Praha, Vladimír Kepka, Denisovo nábřeží
1123/8, Východní Předměstí (Plzeň 3), 301 00 Plzeň 1, Marta Franková, Americká 1124/52, Východní
Předměstí (Plzeň 3), 301 00 Plzeň 1, Rudolf Janeček, K Černicím 305/16, Radobyčice, 301 00 Plzeň 1,
Ing. Miroslav Frank, Krakovská 1363/12, 110 00 Nové Město (Praha 1), Pavla Janečková, Americká
1124/52, Východní Předměstí (Plzeň 3), 301 00 Plzeň 1, Stanislav Krpejš, Rychtaříkova 2354/24,
Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26, Treviro a.s., Americká 2796/54, Východní Předměstí, 301 00
Plzeň 1, Radana Váňová, Prostřední 6877, 760 01 Zlín 1, Ing. Jiří Kohout, Dělnická 202/6, Holešovice,
170 00 Praha 7, Eva Kohoutová, Dělnická 202/6, Holešovice, 170 00 Praha 7, Stanislava Märzová,
Hvězdná 1042/8, Lobzy (Plzeň 4), 312 00 Plzeň 12, Matylda Kočandrlová, Bolevecká 611/9, Severní
Předměstí, 301 66 Plzeň 1, Eva Boudová, Na Roudné 423/147, Severní Předměstí, 301 65 Plzeň 1,
Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, Radlice, 150 57 Praha 5, Květa Čížková,
Americká 1125/62, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň 1, Petr Cerha, Jakuba Jana Ryby 959/60, Bolevec,
323 00 Plzeň 23, Ing. Vladimír Cerha, Pařížská 1351/2, Východní Předměstí (Plzeň 3), 301 00 Plzeň 1,
Jan Cerha, Sokolovská 771/31, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 23, MUDr. Dagmar Hrušáková, Pod
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Stráží 1520/21, Bolevec, 323 00 Plzeň 23, Radek Placák, Sousedíkova 969/1, 190 00 Vysočany (Praha
9), Renáta Placáková, Železnobrodská 46/19, Kbely, 197 00 Praha 97, Robert Schneider, U lužického
semináře 97/18, Malá Strana (Praha 1), 118 00 Praha 011, Prof.Ing. Edvard Leeder, CSc., Majerova
2838/38, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, Ing. Tomáš Prokop, Růženy Svobodové 584/18, Severní
Předměstí, 323 00 Plzeň 23, Mgr. Jiřina Daňková, Americká 1162/70, Východní Předměstí, 301 00
Plzeň 1, Jan Wild, Americká 1162/70, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň 1, Jan Wild, Týniště 34, 334
01 Přeštice, MUDr. Lubomír Zdařil, U Kaple 109, 373 24 Římov, Mgr. Zora Řežábková, K Ráji 101/5,
Severní Předměstí, 301 00 Plzeň, Eva Svatošová, Okružní 2715, 413 01 Roudnice nad Labem, Daniela
Tužilová, Feřtekova 540/21, Bohnice, 181 00 Praha 81, MUDr. Blanka Švajcrová, Kaplířova 1741/10,
Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1, Ing. Jaroslav Švajcr, Kropáčkova 561/10, Háje, 149 00 Praha 415,
Svatava Nová, Plzeňská 316, 330 22 Zbůch, Ing. Vlastimil Bárta, Skrétova 864/30, Jižní Předměstí, 301
00 Plzeň 1, Dagmar Tupá, Denisovo nábřeží 1123/8, Východní Předměstí (Plzeň 3), 301 00 Plzeň 1,
Blanka Pařízková, Kaplířova 1741/10, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1, Ing. Jana Vránová, Liliová
339/23, Lesná, 612 00 Brno 12, Pavlína Dortová, Jablonského 1553/84, Východní Předměstí (Plzeň 2Slovany), 326 00 Plzeň 26, Václava Žáková, Velvary 274, 273 24 Velvary, Ing. Vlasta Ulrichová, Oldřiš
6, 569 82 Borová u Poličky, Pavel Pařízek, Kaplířova 1741/10, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1, Ludmila
Kokiová, Nádražní 216, 363 01 Ostrov nad Ohří, Ing. Pavel Průcha, Skrétova 864/30, Jižní Předměstí,
301 00 Plzeň 1, Ing. Věra Prudilová, Skrétova 864/30, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1, Tesco Stores ČR
a.s., Vršovická 1527/68b, Vršovice, 100 00 Praha 10, Vladimír Vesecký, Denisovo nábřeží 1150/5,
Východní Předměstí (Plzeň 3), 301 00 Plzeň 1, Petr Vídeňský, Na Stráni 680/8, Újezd, 312 00 Plzeň 12,
Mgr. Alena Vídeňská, Na Stráni 680/8, Újezd, 312 00 Plzeň 12, Michal Vesecký, Meduňková 222/24,
Lhota, 301 00 Plzeň 1, BI DN6 s.r.o., Pelzova 1512, Praha-Zbraslav, 156 00 Praha 516, Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 28,
Raiffeisenlanddesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft, Europaplatz, 4020 1, Linec, Rakousko, ČEZ
ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, Plzeňská teplárenská a.s., Doubravecká 1, 304 10
Plzeň, PMDP a.s., Denisovo nábř. 12, 303 23 Plzeň, Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou
266/2, Michle, 140 00 Praha 4, VODÁRNA PLZEŇ a.s., Malostranská 143/2, 317 68 Plzeň, ČEZ
Distribuce a.s., Gildenerova 19, 303 03 Plzeň, RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02
Brno, SVSMP, Klatovská, , , Kontrolní skupina.cz o.s., nám. Milady Horákové 3, 301 00 Plzeň

