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Městský úřad Třešť 

Revoluční 20/1 

589 14 Třešť 

 

Navrhovatel: 

Obec Jezdovice, Jezdovice 90, 589 01 Třešť, IČ:42634628  

 
  VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA  

 

ROZHODNUTÍ 
 

Městský úřad Třešť, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm.  e)   zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v   územním    řízení 

přezkoumal žádost o územní rozhodnutí  na stavbu VODOVOD JEZDOVICE na pozemcích : stavební parcela 35, 

pozemkové parcely 8, 9/2, 9/4, 12, 13/1, 47/2, 57, 68/6, 106/7, 106/21, 106/28, 109/2, 109/6, 118/1, 121, 178/1, 178/4, 178/19, 

178/20, 1075/2, 1075/3, 1075/4, 1104/8, 1109/12, 1110/6, 1110/16, 1110/22, 1115/5, 1118/19, 1150/1, 1153/1, 1155/1, 1156/1, 

1156/8, 1156/14, 1156/15, 1156/32, 1156/33, 1156/35, 1156/36, 1156/37, 1156/38, 1156/39, 1156/40, 1156/41, 1156/42, 

1156/56, 1163/2, 1165, 1177/1, 1177/2, 1178/1, 1180/1, 1188/1, 1189/1, 1189/2, 1195, 1196, 1197/2, 1211, 1212 a 1214  v 

katastrálním území Jezdovice, kterou dne 09.02.2016 podala Obec Jezdovice, Jezdovice 90, 589 01 Třešť, IČ:42634628 

(dále jen „stavebník"), a na základě toho  vydává : 

    

Podle § 79 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a 

územního opatření vydává  

územní rozhodnutí     

 

stavby :   VODOVOD JEZDOVICE na pozemcích : stavební parcela 35, pozemkové parcely 8, 9/2, 9/4, 12, 13/1, 47/2, 57, 

68/6, 106/7, 106/21, 106/28, 109/2, 109/6, 118/1, 121, 178/1, 178/4, 178/19, 178/20, 1075/2, 1075/3, 1075/4, 1104/8, 1109/12, 

1110/6, 1110/16, 1110/22, 1115/5, 1118/19, 1150/1, 1153/1, 1155/1, 1156/1, 1156/8, 1156/14, 1156/15, 1156/32, 1156/33, 

1156/35, 1156/36, 1156/37, 1156/38, 1156/39, 1156/40, 1156/41, 1156/42, 1156/56, 1163/2, 1165, 1177/1, 1177/2, 1178/1, 

1180/1, 1188/1, 1189/1, 1189/2, 1195, 1196, 1197/2, 1211, 1212 a 1214  v katastrálním území Jezdovice 

 

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky :  

1. Stavba bude umístěna na pozemcích :  stavební parcela 35, pozemkové parcely 8, 9/2, 9/4, 12, 13/1, 47/2, 57, 68/6, 106/7, 

106/21, 106/28, 109/2, 109/6, 118/1, 121, 178/1, 178/4, 178/19, 178/20, 1075/2, 1075/3, 1075/4, 1104/8, 1109/12, 1110/6, 

1110/16, 1110/22, 1115/5, 1118/19, 1150/1, 1153/1, 1155/1, 1156/1, 1156/8, 1156/14, 1156/15, 1156/32, 1156/33, 

1156/35, 1156/36, 1156/37, 1156/38, 1156/39, 1156/40, 1156/41, 1156/42, 1156/56, 1163/2, 1165, 1177/1, 1177/2, 

1178/1, 1180/1, 1188/1, 1189/1, 1189/2, 1195, 1196, 1197/2, 1211, 1212 a 1214  v katastrálním území Jezdovice , 

Navrhovaná stavba  je zakreslena ve výkresech : Přehledná situace C.1, M1:10000, Situace KN C.2.1., M1:1000, Situace 

KN C.2.2., M1:1000, Situace C.3.1, M1:500, Situace C.3.2, M1:500, Situace C.3.3, M1:500, dle PD „JEZDOVICE - 

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV“ (AQA-CLEAN, projekční a geodetická kancelář, U Dvora 11, 586 01 Jihlava, 

Ing.Josef Novotný, ČKAIT:1003575, dat.:09/2015, č.zak.:2322)    

2. Stavba „VODOVOD JEZDOVICE“ zahrnuje výstavbu rozvodných vodovodních řadů v intravilánu obce Jezdovice a 

zásobovacího řadu od místa napojení na vodovodní přivaděč VDJ Třešť – ÚV Hosov v k.ú.Jezdovice po okraj zástavby 

obce Jezdovice   

3. Technické parametry stavby (kapacita stavby – SO 01 Vodovodní řady) : kapacita - počet obyvatel – 350, specifická 

spotřeba vody 150 l/osoba/den, Qp = 0,6 L/S, Qm = 0,91 l/s, Qh = 3,64 l/s, tlakové poměry : VDJ Třešť hladiny : 

min.613,23 m.nm., max.619,21 m.nm. (provozní hladina ve VDJ Třešť cca 2,5-2,80 m), průměrné protékající množství 

vody 15 l/s, hydrodynamický tlak v nejvyšším místě spotřebiště 0,15 MPa, max.hydrostatický tlak 0,60 MPa v nejnižším 

místě spotřebiště, optimální tlakové poměry v vodovodní sítí 0,25 MPa – 0,50 MPa, dimenze všech řadů jsou navrženy 

DN 80, jsou navrženy podzemní hydranty ve vzdálenosti (200 m od objektu, 400 m mezi sebou, spotřebiště = RD) dle 

ČSN 730873 

Váš dopis ze dne  

09.02.2016 

Číslo jednací 

746/2016- 67/2016-9/2016-STU 

Oprávněná úřední osoba 

Luděk Rudolf Ing. 

 V Třešti dne 

 29.04.2016 

Odbor stavební úřad 
Tel: 567 584 925, Fax: 567 224 125 

E-mail: rudolf@trest.cz 

www.trest.cz 
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4. Základní bilance stavby bude : Řad A (PE 90/5,4 – 934,5 m), Řad A-1 (PE 90/5,4 – 642,0 m), Řad A-1-1 (PE 90/5,4 – 

34,2 m), Řad A-1-2 (PE 90/5,4 – 403,0 m), Řad A-1-3 (PE 90/5,4 – 123,7 m), Řad A-2 (PE 90/5,4 – 32,3 m), Řad A-3 (PE 

90/5,4 – 286,1 m), Řad A-3-1 (PE 90/5,4 – 100,2 m), Řad A-4 (PE 90/5,4 – 90,2 m), Řad A-5 (PE 90/5,4 – 163,6 m), Řad 

A-6 (PE 90/5,4 – 47,4 m), Řad A-7 (PE 90/5,4 – 41,3 m), Řad B (PE 90/5,4 – 23,8 m), Zásobovací (PE 90/5,4 – 435,6 m), 

celkem 3357,9 m 

5. Dešťové (srážkové) vody budou likvidovány v souladu s § 5 zákona č.254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, §20 

odst.5) vyhl.č.501/2006 Sb., ČSN 759010 (Vsakovací zařízené srážkových vod) 

6. Při činnostech v blízkosti stávajících IS budou respektována pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma 

podzemních a nadzemních vedení a při křížení a souběhu nového vedení a stávající sítí, bude dodržena ČSN 736005 

(Prostorová úprava vedení technického vybavení) 

7. Budou dodržena vyjádření, resp. stanoviska dále uvedená a podmínky v nich stanovené,  tyto podmínky v nich stanovené 

jsou pro dodavatele a stavebníka závazné,  jsou  nedílnou součástí tohoto rozhodnutí : 

a) Magistrát města Jihlavy OŽP, Masarykovo nám. 1, 586 28  JIHLAVA, ze dne 17.12.2015, 

čj.:MMJ/OŽP/11048/2015-OH/Ďá 205186/2015/MMJ 

- S odpady vzniklými při stavbě nebo demolici bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a ostatními 

souvisejícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství 

- Při hledání způsobu využití nebo odstranění odpadů bude dodržována hierarchie způsobu nakládání s odpady, tedy 

pokud nelze vzniku odpadů předejít nebo jej opětovně použít, bude dána přednost recyklaci odpadů před jiným 

využitím odpadů, odstranění odpadů (např.skládkováním) bude použito až v poslední řadě 

- Investor je povinen nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby předložit všechny doklady o zákonném 

využití nebo odstranění odpadů vzniklým při stavbě 

- při stavbě mohou vznikat odpady (beton, cihla, tašky a keramické výrobky, asfalt, zemina a kamení, st.mat. na bázi 

sádry, smíšené st. a demoliční odpady), tyto nekontaminované odpady mohou být využity k terénním úpravám stavby, 

k nové stavbě a jejich případný přebytek nabídnut k recyklaci nebo uložen na povolené skládce 

- při stavbě vzniklé odpady (papírové, lepenkové obaly, plastové, dřevěné, kovové a směsné obaly, dřevo, sklo, plasty, 

železo, ocel, směsné kovy, kabely, izolace) tyto  odpady mohou být využity nebo odstraněny v zařízeních k využití 

nebo odstranění  odpadů   

- při stavbě vzniklé odpady (izolační a stavební materiál s obsahem azbestu)  tyto  odpady mohou být využity nebo 

odstraněny v zařízeních k využití nebo odstranění  ostatních nebo nebezpečných odpadů , a to pouze zabalené 

v utěsněných obalech  

- při stavbě vzniklé odpady (obaly obsahující zbytky nebezp. látek, nebo obaly těmito látkami znečištěné, stavení a 

demoliční odpady obsahující nebezpečné látky)  tyto  odpady mohou být využity nebo odstraněny v zařízeních 

k využití nebo odstranění   nebezpečných odpadů    

b) Magistrát města Jihlavy OŽP, Masarykovo nám. 1, 586 28  JIHLAVA, ze dne 30.10.2015, čj.:MMJ/OŽP/917/2016-  

26628/2016/MMJ 

- Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad obdržel dne 22.01.2016 Vaši žádost o vyjádření 

podle § 18 zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů. Záměrem investora, kterým je Obec 

Jezdovice, IČ: 426 34 628, Jezdovice 90, 589 01 Třešť je stavba: Vodovod Jezdovice. Projektová dokumentace byla 

vypracována Ing. Josefem Novotným, ČKAIT - 1003575, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a 

krajinného inženýrství, IČ: 230 04 401, U Dvora 11, 586 01 Jihlava v prosinci 2015 

- Stavbou budou dotčeny pozemky: p.p.č. 1163/2, 178/1, 178/4, 178/20, 1156/14, 1156/8, 1156/33, 1177/2, 1211, 

106/7, 106/21, 106/28, 1214, 178/19, 1156/32, 1186, 1155/1, 1156/56, 1156/42, 1165, 1156/1, 1058/2, 121, 1196, 9/2, 

9/4, 8, 1060/1, 109/2, 1156/41, 1156/40, 1156/39, 1156/38, 1156/37, 1156/36, 1156/35, 118/1, 109/6, 1156/15, 1212, 

68/6, 1178/1, 1153/1, 1150/1, 13/1, 1177/1, 57, 12, 1180/1, 47/2, st. 35, 1075/2, 1075/3, 1075/4, 1104/8, 1188/1, 

1109/12, 1110/16, 1189/2, 1189/1, 1110/6, 1110/22, 1197/2, 1195, 1115/5, 1118/19 v k.ú. Jezdovice. 

- Stavba je členěna na stavební objekt SO 01 Vodovodní řady. Řady budou provedeny z PE 90 v délkách: řad A cca 

934,5 m, řad A-1 cca 642,0 m, řad A-1-1 cca 34,2 m, řad A-1-2 cca 403,0 m, řad A- 1-3 cca 123,7 m, řad A-2 cca 

32,3 m, řad A-3 cca 286,1 m, řad A-3-1 cca 100,2 m, řad A-4 cca 90,2 m, řad A-5 cca 163,6 m řad A-6 cca 47,4, řad 

A-7 cca 41,3, řad B cca 23,8 a zásobovací řad cca 435,6 m. Pro redukci výstupního tlaku zásobovacího řadu bude 

proveden redukční ventil s předsazeným filtrem a to osazením do stávající armaturní šachty, včetně vodoměrné 

sestavy. K vodovodnímu řadu bude přiložen vyhledávací vodič. 

- Stavba se nachází v záplavovém území vodního toku - Třešťský potok, které bylo stanoveno rozhodnutím Krajského 

úřadu Kraje Vysočina, OLVHZ dne 27.04.2005 pod č.j.: KUJI 5847/2005 OLVHZ. K žádosti o vyjádření bylo 

doloženo stanovisko správce povodí a správce vodního toku Povodí Moravy, s.p., Brno ze dne 22.01.2016 č.j.: 

PM068003/2015-203/Hoj. 

- Investor stavby je Obec Jezdovice, IČ: 426 34 628, Jezdovice 90, 589 01 Třešť. 
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- Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad posoudil Vaši 

předloženou žádost a podle výsledku posouzení vydává k předmětné záležitosti toto vyjádření podle § 18, zák. č. 

254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů. 

- Vodoprávní úřad zjistil, že uvažovaný záměr je z vodoprávního hlediska možný za předpokladu dodržení těchto 

podmínek: 

- Stavba má charakter vodního díla dle ustanovení § 55 vodního zákona a bude povolena Magistrátem města Jihlavy, 

OŽP, vodoprávním úřadem na podkladě žádosti a potřebných dokladů 

- Žádost o povolení stavby bude dodána na předepsaném formuláři a bude doložena doklady ve smyslu vyhl. MZe ČR 

č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření 

vodoprávního úřadu ve znění pozdějších předpisů, zejména bude doložena projektová dokumentace zpracovaná 

osobou oprávněnou k projektování vodních děl, územní rozhodnutí s vyznačením právní moci (případně územní 

souhlas), seznam účastníků řízení včetně jejich úplných aktuálních adres, doklady o majetkoprávních vztazích k 

dotčeným pozemkům (výpis z KN, snímek mapy KN), vyjádření správců dotčených podzemních sítí a dotčených 

orgánů, vč. stanoviska Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, správce vodního toku Povodí 

Moravy, s.p., Brno, stanovisko Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina, stanovisko Drážního úřadu a správce 

vodovodu, do kterého se bude daná rozvodná síť napojovat. 

- Záměr stavby bude projednán s orgánem ochrany přírody, státní správy lesů, ZPF a orgánem odpadového 

hospodářství Magistrátu města Jihlavy. 

- PD bude obsahovat termín dokončení stavby, způsob vedení odborného dozoru a plán kontrolních prohlídek. 

- Budou dodrženy podmínky stanoviska správce povodí a správce vodního toku Povodí Moravy, s.p., Brno ze dne 

22.01.2016 č.j.: PM068003/2015-203/Hoj: 

a. V návaznosti na § 49, odst, 2, písm. B) vodního zákona požadujeme dodržení možnosti užívat pozemky při 

vodním toku v souvislosti s údržbou, správou a prováděním prací na vodním toku v šířce do 8 m od horní 
břehové hrany. 

b. V manipulačním pásmu 8 m od horní břehové hrany vodního toku bude vodovodní potrubí chráněno tak, aby 
při pojezdu těžkou mechanizací, při opravách nebo údržbě vodního toku nemohlo dojít k jeho poškození (§ 
49 vodního zákona). 

c. Jakýkoliv zásah do břehových porostů musí být projednán ve správním řízení vzhledem j tomu, že se nejedná 

o kácení v zájmu správy vodního toku. 
d. Vlastní technické řešeni přechodů přes vodní tok ve správě Povodí Moravy, s.p., provozu Jihlava bude 

respektovat ČSN 75 21 30 „Křížení a souběh vodních toků s drahami, pozemními komunikacemi a 
vedeními" a bude odsouhlaseno naším provozem (Mlýnská 37, Jihlava). 

e. Požadujeme předložit k vyjádření další stupeň PD (dokumentace pro stavební řízení), ve které bude detailně 

řešeno křížení vodních toků (způsob dotčení vodního toku) se zákresem trasy vodovodu, příčným řezem 
uložení s typem chráničky, hloubkami uložení v systému B.p.v. vč. způsobu vyznačení trasy v terénu. 

 

- Toto vyjádřeni nenahrazuje povolení ani souhlas vodoprávního úřadu a není rozhodnutím podle předpisu o správním 

řízení, proto se nelze proti němu odvolat. Toto vyjádření nahrazuje závazné stanovisko podle § 104 odst. 9 vodního 

zákona a může být využito při řízení příslušného stavebního úřadu 

- Doba platnosti tohoto vyjádření je 2 roky, nebude-li využito pro vydáni platného rozhodnutí nebo opatření jiného 

správního úřadu 

c) Magistrát města Jihlavy OŽP, Masarykovo nám. 1, 586 28  JIHLAVA, ze dne 6.1.2016, čj.:MMJ/OŽP/11049/2015-  

JID:1943/2016/MMJ 

- Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, příslušný dle ust. § 76 a 77 zákona č. 114/1992 Sb„ o ochraně 

přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona
1
') obdržel Vaše podání, kterým žádáte o vyjádření k 

realizaci výše uvedeného záměru dle DÚR. Tuto PD jste zpracovali v prosinci 2015 pod č. zak. 2322. 

- PD řeší návrh rozvodných vodovodních řadů v obci Jezdovice s napojením na vodovodní přivaděč VDJ Třešť - ÚV 

Hosov. Napojení na vodovodní přivaděč leží na pozemku p.č. 1060/1 k.ú. Jezdovice. Zásobovací řad leží převážně na 

pozemku p.č, 1186 k.ú. Jezdovice. Rozvodné řady A, B a jejich odbočky probíhají prakticky celým intravilánem obce, 

a to převážně v komunikacích. Délka zásobovacího řadu činí 436 m, celková délka řadů 3 358 m 

- Akce tak, jak je navržena, nezasahuje žádné zvláště chráněné území. Stavba prochází ochranným pásmem stromořadí 

Dubové stromořadí u Jezdovic - na pozemku p.č. 1058/2 k.ú. Jezdovice a pozemcích navazujících. Na ploše, kde je 

akce plánovaná, nebyl zaznamenán významný výskyt chráněných druhů rostlin a zvláště chráněných živočichů. 

- Orgán ochrany přírody souhlasí s realizací záměru dle výše uvedeného za těchto podmínek: 

- Výstavbou a provozováním stavby nebudou poškozovány nebo ničeny dřeviny rostoucí mimo les (ust. § 7 zákona 

spolu s § 2 vyhlášky MŽP č. 189/2013 Sb.). 
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- Stavbou nebude narušena ekologicko-stabilizační funkce Třešťského potoka, který je významným krajinným prvkem 

„ex lege“. 

- V průběhu prací bude respektována obecná ochrana rostlin a živočichů (§ 5 odst. 3 zákona). 

- Toto vyjádření je platné pouze pro část stavby mimo výše uvedená ochranná pásma památného 

stromořadí, v nichž je kompetentní městský úřad Třešť. 

d) Magistrát města Jihlavy OŽP, Masarykovo nám. 1, 586 28  JIHLAVA, ze dne 6.1.2016, čj.:MMJ/OŽP/11112/2015-  

2837/2016/MMJ 

- Souhlas s umístěním stavby v ochranném pásmu lesa 

- Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí jako příslušný orgán státní správy lesů, podle ustanovení § 48 odst. 

2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých předpisů (lesní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon"), vydává na základě žádosti, kterou podala Obec Jezdovice, Jezdovice 90, 

589 01 Trešť, podle ustanovení § 149 odst. 1, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, věznění pozdějších předpisů (dále 

jen „správní řád"), toto ZÁVAZNÉ STANOVISKO 

- Magistrát města Jihlavy podle ustanovení § 14 odst. 2 lesního zákona souhlasí s umístěním stavby do 50 m od okraje 

lesa pro stavbu „Splašková kanalizace a ČOV Jezdovice", která se má realizovat v k.ú. Jezdovice, do 50 m od lesních 

pozemků, p.č. 182/37, 182/52, 182/36, 182/47, 182/35 a 182/34 v k.ú. Jezdovice. 

- Souhlas se uděluje za těchto podmínek: 

- záměr bude realizován dle předložené projektové dokumentace 

- stavební a výkopový materiál nebude ukládán na pozemcích určených k plnění funkcí lesa ani na přechodnou dobu, 

- při realizaci stavby nesmí dojít k žádnému poškození lesních pozemků ani porostů 

e) Magistrát města Jihlavy OŽP, Masarykovo nám. 1, 586 28  JIHLAVA, ze dne 13.1.2016, čj.:MMJ/OŽP/11282/2015-  

48T/15-201.8-StrB JID:7310/2016/MMJ 
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- Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody a zemědělského půdního fondu (dále jen 

„MMJ OŽP“), jako orgán státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu dle § 7 odst. (2) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích v platném znění, a dle § 15 písm. i) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 

fondu v platném znění (dále jen ,,ZPF“), obdržel žádost o vyjádření ke stavbě „Vodovod Jezdovice" 

- Investorem stavby je obec Jezdovice, se sídlem Jezdovice 90, 589 01 Třešť. 

- Stavba se dotkne (kromě pozemků, ke kterým se MMJ OŽP vyjadřoval dne 26.10.2015 ve vyjádření č. j. 

MMJ/OŽP/8947/2015 41T/15-201.8-StrB pro stavbu „Splašková kanalizace a ČOV“, přičemž trasa vodovodu probíhá 

souběžně s trasami této kanalizace) pozemku p. č. 1060/1 v k. ú. J e z d o v i c e ,  který je v operátu katastru 

nemovitostí veden v druhu pozemku orná půda, to znamená, že je součástí ZPF ve smyslu § 1 odst. 2) zákona č. 

334/1992 Sb., o ochraně ZPF v platném znění. 

- Na základě novely zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, která nabyla účinnosti dne 

01.04.2015, konkrétně podle § 7 odst. (5) není vyjádření orgánu ochrany ZPF třeba, má-li se stavba nadzemních a 

podzemních vedení uskutečnit na plochách vymezených k tomuto účelu platným územním plánem. Dle vyjádření 

Měl) Třešť, stavebního úřadu jsou trasy vodovodu navrženy v souladu s platným územním plánem obce Jezdovic. 

Navíc se trasa vodovodu dotkne předmětného pozemku pouze na minimální vzdálenosti cca 2 m, než bude zaústěna 

do stávající armaturní šachty. 

- Na základě výše uvedených skutečností konstatujeme, že pro předmětnou stavbu není třeba vydávat vyjádření k 

návrhu vedení trasy nadzemního či podzemního vedení podle ustanovení § 7 odst. (4) zákona č. 334/1992 Sb., o 

ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění 

- Investor je povinen řídit se při stavbě zásadami ochrany ZPF uvedenými v §4 zákona č.334/1992 Sb., o ochraně ZPF 

v platném znění 

f) Magistrát města Jihlavy OŽP, Masarykovo nám. 1, 586 28  JIHLAVA, ze dne 18.01.2016,  čj.:MMJ/OD/26347/2015-  

9708/2016/MMJ 

- Dle předložené žádosti se jedná o výstavbu vodovodu v obce Jezdovice. Rozsah stavby je patrný z přiložené PD. 

- Odbor dopravy Magistrátu města Jihlavy jako příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) a § 44 odst. 1, 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů projednal Vaši žádost, seznámil se s 

předloženým návrhem a vydává ZÁVAZNÉ STANOVISKO, které podmiňujeme splněním těchto podmínek: 

- dle přiloženého polohopisu stavby bude stavbou dotčena silnice II. třídy II/406 a místní komunikace (MK) v obci 

Jezdovice, 

- budou dodrženy podmínky vyjádření pověřeného majetkového správce silnic II. a III. třídy v okrese Jihlava, tj, s 

Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, Oddělením TSÚ Jihlava, Kosovská 16, 586 01 Jihlava, 

- upozorňujeme, že příslušným silničním správním úřadem v obci pro místní a účelové komunikace (MK a ÚK) je 

Obecní úřad Jezdovice, 

- upozorňujeme, že příslušným silničním správním úřadem pro silnice II. a III. třídy je Odbor dopravy Magistrátu města 

Jihlavy, 

- vzhledem k umístění inženýrských sítí v silničním pozemku je nutné požádat, dle ustanovení § 25 odst. 6, písm. d) 

zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, u příslušného silničního správního 

úřadu o vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnice II. a III. třídy a místních komunikací pro umístění podzemního 

zařízení v silničním pozemku, 

- veškeré práce budou probíhat v souladu s platnými normami a s požadavky příslušného správce komunikace. 

Vozovka nesmí být při provádění prací poškozena ani znečištěna, 

- případné užití silnice II. třídy, MK a silničních pomocných pozemků pro provádění stavebních prací je možné pouze 

na základě pravomocného rozhodnutí o povolení ke zvláštnímu užívání (provádění stavebních prací) silnice II. a III. 

třídy dle § 25 odst. 6, písm. c) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn. O vydání 

tohoto rozhodnutí je zhotovitel povinen požádat u silničního správního úřadu, 

- o stanovení přechodné úpravy dopravního značení, pokud si to situace vyžádá, požádá zhotovitel prací odbor dopravy 

Magistrátu města Jihlavy, 

- toto závazné stanovisko nenahrazuje pravomocná rozhodnutí o povolení zvláštního užívání vydávané silničním 

správním úřadem. 

g) Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 60175 Brno, ze dne 22.01.2016, zn.:PM068003/2015-203/Hoj 
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- Charakteristika akce : 

- Dopisem ze dne 9. 12. 2015 jste nám předložili žádost o vyjádřeni a dokumentaci výše uvedeného záměru pro územní 

řízení, kterou zpracoval Ing. Josef Novotný v prosinci 2015. 

- Investorem stavby je Obec Jezdovice. 

- Stavbou budou dotčeny pozemky v k. ú. Jezdovice, částečně ve vyhlášeném záplavovém území vodního toku 

Třešťský potok (Rozhodnutí KÚ Vysočina vydané dne 16. 6. 2011 pod č. j. KUJI 53058/2011). Stavba bude 2 x křížit 

WT Třeštský potok (v adm. ř. km 5,800 pod Jezdovickým rybníkem a adm. ř. km 5,470 pod klenutým mostem) a 1 x 

pravobřežní bezejmenný přítok Třešťského potoka IDVT 10187665. Oba vodní toky jsou ve správě Povodí Moravy, 

s. p. 

- Předložená dokumentace řeší vybudování nového vodovodu - zásobovacího a rozvodných vodovodních řadů z PE 

90/5,4 mm ocelkové délce 3357,9 m v obci. Vodovod bude napojen na stávající vodovodní přivaděč VDJ Třešť - ÚV 

Hosov. 

- I. Stanovisko správce povodí a správce WT Třešťský potok a DVT IDVT 10187665 

- Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 

vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí a správce WT Třešťský potok a DVT IDVT 10187665 k 

předloženému záměru následující s t a n o v i s k o :  

- z hlediska plánování v oblasti vod není uvedený záměr v rozporu se zájmy hájenými Plánem oblasti povodí. 

- z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů s uvedeným 

záměrem souhlasíme za těchto podmínek: 

- V návaznosti na § 49, odst. 2, písm. b) zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění požadujeme dodržení možnosti 

užívat pozemky při vodním toku v souvislosti s údržbou, správou a prováděním prací na vodním toku v šířce do 8 

m od horní břehové hrany. 

- V manipulačním pásmu 8 m od horních břehových hran vodního toku bude vodovodní potrubí chráněno tak, aby při 

pojezdu těžkou mechanizací, při opravách nebo údržbě vodního toku nemohlo dojít k jeho poškození (§ 49 zákona č. 

254/2001 Sb.). 

- Jakýkoliv zásah do břehových porostů musí být projednán ve správním řízení vzhledem k tomu, že se nejedná o kácení v 

zájmu správy vodního toku (zákon o vodách č. 254/2001 Sb., § 49, odst. 1, písm. b) ve znění pozdějších předpisů). 

- Vlastní technické řešení přechodů přes vodní tok ve správě Povodí Moravy, s. p., provozu Jihlava bude respektovat ČSN 

75 21 30 "Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními" a bude odsouhlaseno 

naším provozem (Mlýnská 37, 586 01 Jihlava, tel.: 567 301 057, e-mail: kozich@pmo.cz). 

- Požadujeme předložit k vyjádření další stupeň PD (dokumentace pro stavební řízení), ve kterém bude detailně řešeno křížení 

vodních toků (způsob dotčení vodního toku) se zákresem trasy vodovodu, příčným řezem uložení s typem chráničky, 

hloubkami uložení v systému B.p.v. vč. způsobu vyznačení trasy v terénu. 

- Upozorňujeme: 

- Umísťování jakýchkoliv staveb a zařízení v záplavovém území vč. terénních úprav je možné pouze se souhlasem věcně 

a místně příslušného vodoprávního úřadu v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění. 

- Povinnost zpracování povodňového plánu dle § 71 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění mají všichni vlastníci 

staveb a pozemků, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně. 

- II. Vyjádření Povodí Moravy, s.p. z hlediska majetkoprávních vztahů 

- Při stavbě dojde dle předložené dokumentace k dotčení pozemků p. č. 1196 a p. č. 1197/2 v k. ú. Jezdovice ve vlastnictví 

České republiky, se kterými má právo hospodařit Povodí Moravy, s. p., a proto je před vydáním příslušného 

rozhodnutí nutné získat vlastnická nebo jiná práva k dotčeným pozemkům. Řešení majetkoprávních vztahů patří do 

kompetence útvaru správy majetku závodu Dyje (Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou, tel.: 541 637 605). 

- Ve věci majetkoprávního dořešení je nutné podat písemnou žádost příslušnému závodu s následujícím obsahem: 

- popis akce, v rámci které má proběhnout vypořádání, 

- stupeň projektové dokumentace, 

- pozemky, kterých se akce dotýká, k. ú., příp. další dotčený majetek Povodí Moravy, s. p., (úpravy, apod.) - rozsah 

dotčení (zábor dočasný a trvalý), 

- co konkrétně se bude na dotčených pozemcích realizovat, 

- předpokládaná doba realizace (dny/měsíce/roky) 

- snímek katastrální mapy se zákresem dotčených pozemků nebo situaci 

mailto:kozich@pmo.cz
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- investora stavby, případně plnou moc pro zastupování, 

- doložení vyjádření útvaru správy Povodí Moravy, s.p. (útvar 203) k příslušnému stupni PD 

- Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření 

vodoprávního nebo jiného správního úřadu 

h) Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00  PRAHA 3, ze dne 9.12.2015, č.j.:754823/15 

- ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti  Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s. (dále jen SEK) nebo její OP 

- existence a poloha SEK je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti  Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s.. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ust.§102 zákona č.127/2005 Sb., o 

elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách 

krajního vedení SEK a není v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti  Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s. vyznačeno (Dále jen OP) 

- vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření 

stanovený žadatelem žádosti 

- vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, změnou rozsahu zájmového území 

či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (2) tohoto 

Vyjádření, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném 

zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti  Česká telekomunikační infrastruktura a.s.o tom, zda toto 

Vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále 

odpovídají skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto 

Vyjádření nastane nejdříve  

- Stavebník, nebo jím pověřená osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, je v kolizi se 

SEK a nebo zasahuje do OP SEK, nejpozději však před začátkem zpracování PD stavby, která koliduje se SEK a nebo 

zasahuje do OP SEK, vyzvat společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ke stanovení konkrétních 

podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SEK, a to v pracovní dny do 8:00 do 15:00, prostřednictvím 

zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pověřeného ochrannou sítě – Eva Pyroutková, 

tel.+420602428844, email:eva.pyroutkova@cetin (dále jen POS) 

- Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., stavebník, který vyvolal 

překládku SEK je dle ustanovení §104 odst.16 zák.č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně 

některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a veškeré 

náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení 

- Pro účely přeložení SEK dle bodu 3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK 

- I.Obecná ustanovení  

- 1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo 

jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a 

odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit 

veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve 

vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí 

veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo 

podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení 

- 2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat 

ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo 

souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně 

doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti 

nejméně 1,5 m od hajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a 

nevhodného nářadí.  

- 3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené “Podmínkami 

ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.“, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 

odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou 

porušením jeho povinnosti.  

- II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK  
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- 1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty 

je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude 

obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.  

- 2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit 

vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí 

všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět. 

- 3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní 

práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že 

možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí ÷/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK 

a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.  

- 4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat 

tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, 

nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení. 

- 5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená 

třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích 

pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích. 

- 6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená 

třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. 

Výkopové práce v blízkosti sloupů N\SEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich 

stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), 

správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů. 

- 7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí 

osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel 

souhlas POS.  

- 8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do 

kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.. 

- 9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo 

stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo 

jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě 

vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen 

respektovat výšku NVSEK nad zemí. 

- 10, Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv 

měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah u konstrukcí zpevněných ploch (např. komunikací, 

parkovišť, vjezdů aj.). 

- 11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti 

od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší 

než l m od NVSEK.  

- 12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, 

kdy by i nad rámec těchto “Podmínek ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.“ mohlo 

dojít ke střetu stavby se SEK.  

- 13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, 

ochranné a pomocné prvky SEK. 

- 14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat 

s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, 

technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je 

výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a 

ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1m, 

- 15, Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do  

24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen 

oznámení učinit na poruchové službě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., s telefonním číslem 800 

184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500,  

- III. Práce v objektech a odstraňování objektů  

- 1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v objektu, kterými by mohl 

ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  

bezpečné odpojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 

povinen zabezpečit dočasně, případně trvalé přeložení SEK.  
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- 2. Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními 

předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a 

technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní. 

- IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby  

- 1, Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle 

zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 

povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, 

koordinační atp.). V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního 

orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení 

trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná 

míra dotčení SEK. 

- 2. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí 

vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky 

vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí 

osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhu 

opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření 

o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by 

mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená 

třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů  

katodovou ochranou. 

- 3. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s. a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů 

zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové 

stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany 

těchto radiových tras. 

- 4. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve 

věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením 

stavby, povinen kontaktovat POS  

- 5. Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru 

stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen 

realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a 

podobných technologií.  

- V. Křížení a souběh se SEK 

- 1. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu 

či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší 

jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená 

osoba, povinen kontaktovat POS.  

- 2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK ukládat 

ostatní sítě technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do 

chráničky s přesahem minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit 

vnikání nečistot. 

- 3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK s pozemními komunikacemi, 

parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK 

chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit 

vnikání nečistot.  

- 4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, 

aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK. 

- 5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).  

- 6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury  

kabelovodem, povinen zejména:  

- - v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti  

kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo  

kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech, 

- - do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či  

stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 rn,  
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-  neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,  

- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod  

stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,  

-  nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, 5 POS 

jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory,  

- projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od 

kabelovodu, 

i) E.ON Servisní, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49  ČESKÉ BUDĚJOVICE, RCDS Jihlava, Havlíčkova 62, Jihlava, 

ze dne 23.12.2015, zn.: D8626-16093459 

 Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy vlastněném a 

provozovaném společností E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD) a je vyjádřením k územnímu a stavebnímu řízení. 

 Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného 

místa, resp. zvýšení rezervovaného příkonu a doposud jste nepodali žádost, obraťte se na zákaznickou linku 800 77 33 

22 

 Upozorňujeme, že účastníkem územního a stavebního řízení zůstává provozovatel distribuční soustavy ECD, kterého 

v uvedených řízeních na základě zmocnění zastupuje společnost E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR) 

 V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází: Nadzemní vedení VN Distribuční trafostanice VN/NN, 

Podzemní vedení NN, nadzemní vedení NN 

 Jako zástupce ECD udělujeme souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu (dále jen OP) zařízení distribuční 

soustavy v provozování ECD ve smyslu §46 odst.11 zákona č.458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní 

správy v energetických odvětvích, v platném znění, při splnění následujících podmínek : 

 při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuění a sdělovací zařízení, jste povinni 

dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na 

rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno: 

 V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou 

při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona ě. 458/2000 Sb., v platném 

znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny: 

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, 

zdraví či majetek osob 

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením. 

 

 Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího sev zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí 

dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či 

souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi 

byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni. 

 Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v 

blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí 

vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provéstv nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na 

určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy. Vytýčení kabelů VN, 

NN zajistí Michal Jelínek, tel.: 54 514-4631, email: michal.jelinek@eon.cz. 

 Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s 

nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak. 

 Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo 

nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další 

podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí. 

 Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným 

ČSN. 

 Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do 

montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány 

na náklady investora stavby. 

mailto:michal.jelinek@eon.cz
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 Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provoznímia poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat 

příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN 

EN 50 522, ČSN EN 61 936-1. 

 Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno: 

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i 

uskladňovat hořlavéa výbušné látky 

b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce 

c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m 

d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t. 

 Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, 

bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní 

opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP 

nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Správa sítě VVN. 

Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Správa přenosů dat a radiové 

sítě. 

 Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a 

výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí 

požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno 

provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nej později do 10 dne předchozího měsíce. 

 Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno 

jinak. 

 Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení. 

 Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní 

číslo 800 22 55 77 

j) RWE DS, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, zn.:5001224876, ze dne 09.12.2015 

- RWE GasNet, s.r.o. jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE 

Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko : 

- v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná stávající plynárenská zařízení ve 

vlastnictví nebo správě RWE GasNet, s.r.o., mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, 

popřípadě dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a 

vlastnictví 

- v rozsahu území vyznačeného v příloze souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. Ve znění pozdějších 

předpisů, např. S vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního souhlasu, 

uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby 

nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora 

- v případě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebude RWE GasNet, s.r.o. ani JMP DS, s.r.o., jako zmocněnec RWE 

GasNet, s.r.o., účastníkem územního ani stavebního řízení a nebudou uvedení ve třetích osobách veřejnoprávní 

smlouvy 

- platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne vydání  

k) Hasičský záchranný sbor kraje vysočina, ÚO Jihlava, Sokolovská 2, 586 01 Jihlava ze dne 16.12.2015,  č.ev. : JI-

898/7-2015, č.j.: HSJI-6505-2/JI-2015 

- Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, jako dotčený orgán, dle ustanovení § 26 odst.2 písm. b) a ustanovení §31 

odst.1 písm.b) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše uvedenou 

dokumentaci předloženou dne 15.09.2014 a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením §31 odst.4 zákona o 

PO a dále ustanovení §149 odst.1 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů souhlasné 

závazné stanovisko  

- v  souladu s ustanovením §46 odst.3 vyhlášky č.246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), si Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina jeden výtisk 

požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci 

- k případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska 

požární ochrany 

- proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání 
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l) Krajská hygienická stanice kraje vysočina, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava, ze dne 14.12.2015, č.j.: 

KHSV/25043/2015/JI/HOK/Fiš 

- Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je 

dotčeným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném 

znění, vydává ve věci „Vodovod Jezdovice v řízení podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) cit.zákona, ve spojení s 

ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, toto závazné stanovisko: 

- S projektovou dokumentací pro akci „Vodovod Jezdovice“ pro územní řízení se souhlasí 

- souhlas je však vázán ve smyslu ustanovení § 77 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění v 

návaznosti na § 4 odst. 6 zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění na splnění těchto podmínek: 

- Veškeré materiály přicházející do styku s pitnou vodou, které budou použity při realizaci stavby, musí odpovídat 

vyhlášce č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu 

vody. Potřebné doklady budou k dispozici k řízení o zahájení užívání stavby. 

- K řízení o uvedení stavby do provozu bude předložen krácený rozbor z nového vodovodu, dle vyhlášky č. 252/2004 

Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody v platném 

znění. 

- Součástí předloženého protokolu o analýze vzorků v rozsahu kráceného rozboru bude doklad, že odběr vzorku byl 

proveden laboratoří, která je držitelem osvědčení o akreditaci, nebo držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře, 

nebo u držitele autorizace. 

m) Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, oddělení TS 

Jihlava, kosovská 16, 586 01 Jihlava, ze dne 11.01.2016, zn.014485/15 

- Podle předložené PD se jedná o vybudování nových vodovodních rozvodů v obci Jezdovice. Vodovod je rozdělen do 

několika jednotlivých řadů, z nichž některé části potrubí zasahují do pozemku a silnice 11/406, kterou též přetínají na 

dvou místech příčným přechodem protlakem. 

- Stavba se dotýká silnic v naší správě v tomto rozsahu - vedeno staniěení v km: 

- I I / 4 0 6  -  J e z d o v i c e ,  - v průtahu obcí od křižovatka s MK u hasičámy po odbočku MK k žel. 

přejezdu na konci obce ve směru na Třešť 

- 2 x příčný přechod protlakem v km 7,568 a 8,040 

- souběh potrubí vodovodu v silničním pozemku (násypu) v km 7,708 - 7,822 vlevo 

- souběh potrubí vodovodu v pravém jízdním pruhu v km 7,955 - 8,003vpravo 

- částečný překop vozovky pro napojení řadů v km 8,003 

- souběh potrubí vodovodu v silničním pozemku (v zeleném pásu) v km 8,0,3- 8,040 vpravo 

- Stavbou mj. dojde k dotčení pozemků parc.č, 1156/1, 1156/8, 1156/14, 1156/35, 1156/36,1156/37, 1156/38, 

1156/39,1156/40,1156/41,1156/42 a 1156/56 v k.ú. Jezdovice, které jsou v majetku kraje Vysočina. 

- Jako majetkový správce silnic II. a III.třídy v okrese Jihlava souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí na stavbu 

dle předložené PD za těchto podmínek: 

- Požadujeme, aby stavební práce na vodovodu byly prováděny v součinnosti s akcíV „Splašková kanalizace a 

COV pro obec Jezdovice“. 

- V příčných přechodech protlakem a v souběhu v silničním pozemku a tělese bude potrubí vodovodu uloženo v 

chrániče, jejíž krytí musí být min. 1,20 m vzhledem k niveletě vozovky silničního pozemku 

- Investor stavby je povinen požádat u silničního správního úřadu - Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy - o 

povolení zvláštního užívání silnice k provádění prací a pro umístění zařízení v silničním tělese 

- Podrobné podmínky provádění prací a úplatné užívání silniční stavby stanovíme ve smlouvě, kterou 

s námi uzavře investor před zahájením zemních prací v silnici. Na základě této smlouvy dodavatel stavby požádá 

příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání silnic pro provádění prací v silničním tělese. 

- Investor stavby bere na vědomí, že stavební práce v silničním pozemku a tělese mohou bvt 

prováděny teprve po uzavření smlouvy se správcem silnic a po nabytí právní moci rozhodnutí o 

povolení ke zvláštnímu užívání silnic pro provádění prací a uložení zařízení v silničním pozemku 

a tělese, o jejichž vydání je povinen požádat u silničního správního úřadu. 

- Požadujeme, aby investor stavby před zahájením prací oznámil správci silnice termín zahájení a ukončení stavby. 
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- Požadujeme, aby investor stavby před zahájením řízení o povolení stavby uzavřel smlouvu o budoucí smlouvě o 

zřízení věcného břemene s Krajem Vysočina. O uzavření smlouvy požádejte Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor 

majetkový - předložte žádost, snímek 2katastrální mapy se zákresem rozsahu dotčení majetku kraje a kopii vyjádření 

správce silnice. 

- Požadujeme, aby investor stavby před zahájením prací oznámil správci silnice termín zahájení a ukončení stavby. 

- Případné změny rozsahu dotčení silnic oproti výše uvedenému je nutno s námi předem projednat. 

- Práce v silničním tělese a jeho bezprostřední blízkosti lze provádět pouze v období od 1.dubna do 15.října 

kalendářního roku vzhledem k zimní údržbě silnic. 

-  Po dokončení stavby předá investor správci silnic dokumentaci skutečného provedení stavby a GPL s vyznačením 

věcného břemene. Výkresová dokumentace musí mj. obsahovat kóty krytí zařízení umístěného v silničním tělese 
vč.souběhů. 

n) KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA - ÚO JIHLAVA – DI, Vrchlického 46, 586 04  

JIHLAVA, ze dne 18.2.2016, č.j.:KRPJ-19001-10/ČJ-2016-160706 

- Dopravní inspektorát PČR Jihlava, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 

komunikacích, ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 273/200S Sb., o Policii České republiky, v platném znění, vydává 

toto stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení akce „Vodovod Jezdovice" 

- Po prostudování vaší žádosti a předložené projektové dokumentace, souhlasí Dl Jihlava s předloženým projektem 

- V případě, že prováděním akce bude omezen provoz na PK bude před zahájením předložen DI PČR ÚO Jihlava 

k odsouhlasení návrh přechodné úpravy provozu na PK, použité při realizaci akce 

o) Správa železniční dopravní cesty, s.o., OŘ Brno, Kounicova 26/646, 611 43  BRNO, ze dne 8.8.2012, č.j.:4108/2012-

OŘ BRNO 

- Dle předložené projektové dokumentace se jedná o záměr vybudování vodovodu v obci Jezdovice. 

- Stavba je navržena v obvodu a v ochranném pásmu trati Kostelec u Jihlavy - Telč v žkm 4,300 - 4,970. 

- Stavba předpokládá křížení trati v žkm 4,529 a 4,755. Stavbou bude dotčen pozemek p.č. 1211, k.ú.Jezdovice (právo 

hospodaření s majetkem státu má Správa železniční dopravní cesty, státní organizace). 

- V zájmové oblasti se nachází pohozový kabel ve správě ČD - Telematika, a.s., Nezamyslova 20a, 615 00Brno, který 

je upevněn u paty kolejnice a musí být respektován. 

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se stavbou situovanou v ochranném pásmu a obvodu dráhy 

souhlasí za předpokladu dodržení následujících podmínek : 

- Požadujeme předložit další stupeň projektové dokumentace. 

- V dotčené oblasti se nachází železniční propustky v km 4,505; 4,590; 4,877 a 4,914 ve správě Správy mostů a tunelů 

OŘ Brno. Do dalšího stupně projektové dokumentace požadujeme tyto propustky dokreslit. Dále požadujeme 

zpracovat příčný řez (kolmo ke koleji) v místě propustků s umístěním - řešit případné křížení vodovodu s vtoky 

propustků. 

- Navrhované křížení s železniční tratí v žkm 4,529 je třeba posunout do žkm 4,526 mimo přejezdovou konstrukci. 

Křížení v žkm 4,755 je nutné posunout do žkm 4,743 před přechod pro pěší v žkm 4,753. V následujícím stupni PD je 

třeba předložit podrobně vypracované příčné řezy tratí v místech křížení s trasou vodovodu. Uložení vodovodu musí 

být v souladu s ustanovením předpisu SŽDC S4 - krytí chráničky musí být nejméně 1,5 m od pláně tělesa 

železničního spodku. 

- V zájmovém prostoru nebo v jeho blízkosti se nachází inženýrské sítě a zařízení ve správě Správy sdělovací a 

zabezpečovací techniky Jihlava. Přibližný zákres je přílohou tohoto vyjádření. Před započetím zemních prací 

požádejte o jejich vytýčení a to v dostatečném časovém předstihu alespoň 14-ti dnů. Kontaktní osoba p. Šeba Jakub 

tel. 972 646 348, mobil 606 712 972. Ochranné pásmo sítí je 1,5m na obě strany. Z důvodu předpokládané přeložky 

kabelů, požadujeme na úpravy zabezpečovacího zařízení zpracovat oprávněnou projekční organizací samostatný PS, 

kde bude řešen přesný postup prací. Na vlastní realizaci musí být vybrán zhotovitel oprávněný provádět práce na 

zabezpečovacím zařízení v síti SŽDC, s.o. Po uložení kanalizace je nutné dodržet uložení kabelu dle ČSN 73 6005 a 

zajistit geodetické zaměření kabelové trasy. Ke kabelovým spojkám na kabelech ve správě SSZT Jihlava požadujeme 

přiložené fialových markérů. Poloha spojek musí být zakreslena do dokumentace a to i s označením, že u spojky je 

markér. Dohled při překládce kabelu zajistí návěstní mistr p. Molák Josef, mobil 725 515 530. O zákres sítí ve 

formátu *. Dgn je možno žádat na SSZT Jihlava, p. Šeba seba@szdc.cz, tel. 606 712 972. 

- V prostoru železniční zastávky se nachází kabelové trasy pro osvětlení nástupiště. Zastávka je napojena z koncového 

sloupu volného vedení přes přechodovou skříň kabelem do KS 1 na budově zastávky. Další rozvod mezi sloupy je 

patrný z přílohy. Vaše organizace případně osoby, které budou realizovat tuto akci jsou povinny učinit následující 

opatření: 1. Objednat minimálně 14 dní před zahájením prací u Správy elektrotechniky a energetiky OŘ Brno 

vytýčení polohy podzemních vedení. Kontaktní osoba p. Malášek tel. 972 646 450, mobil 724 993 925. 

mailto:seba@szdc.cz
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- Vzhledem k předloženým dokladům platí toto vyjádření výhradně pro akci „Vodovod Jezdovice". 

- V dalším písemném styku uvádějte vždy číslo jednací tohoto „souhrnného stanoviska" 

- Toto souhrnné stanovisko platí 2 roky od data jeho vydání 

p) Drážní úřad, sekce stavební, oblast Plzeň, Škroupova 11, 301 36  PLZEŇ, 2.2.2016, zn.ML-SOL0029/16-3/Jz DUCR-

6703/16/Jz 

- Drážní úřad jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, věznění pozdějších 

předpisů (dále jen zákon) vydává podle § 7 odst. 3 zákona na základě žádosti podané u Drážního úřadu dne 12. ledna 

2016 žadatelem, tj. panem Ing. Josefem Novotným, U Dvora 924/11, 586 01 Jihlava, IČ 32004401,souhlas ke zřízení 

stavby „Vodovod Jezdovice“ navržené zčásti v obvodu regionální dráhy železniční tratě Kostelec u Jihlavy - Telč, kde 

vžkm cca 4,528 a žkm cca 4,754 trať podchází a je v tomto rozsahu i v souběhu s výše uvedenou tratí na pozemku 

dráhy pare. č. 1211 v k. ú. Jezdovice, ochranné pásmo oboustranně dotčeno v rozsahu žkm cca 4,470 - 4,970 na 

pozemcích v k. ú. Jezdovice. 

- Souhlas vydává Drážní úřad za těchto podmínek: 

- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této 

dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem. 

- Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení. 

- Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky 

nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy. 

- Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění 

stavby v obvodu dráhy - tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně 

v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy. 

- Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby, a to v rozsahu stavby 

zasahující do obvodu dráhy. 

- Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání souhlasu k provozování stavby, který Drážní úřad vydává podle § 7 

odst. 3 zákona. 

- Upozornění: 

- Drážní úřad si vyhrazuje - po započetí stavby - právo výkonu státního dozoru ve věcech drah na výše uvedené stavbě 

se zaměřením na dodržování podmínek tohoto souhlasu ke zřízení stavby a se zaměřením na bezpečnost provozu 

dráhy a drážní dopravy v místě stavby 

- Tento souhlas: 

- Je závazným stanoviskem podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, které platí k 

žádosti o územní rozhodnutí (souhlas) i o povolení (ohlášení) stavby v souladu s § 4 odstavce 4 zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

- Nenahrazuje rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, posouzení případně jiná opatření dotčených orgánů vyžadovaná 

zvláštními předpisy a stanovisko účastníků řízení. 

- Nenahrazuje souhrnné stanovisko vlastníka a provozovatele dráhy, kterým je Správa železniční dopravní cesty, státní 

organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 (IČ 70994234) 

q) ČD-Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00  PRAHA 3, ze dne 9.12.2015, zn.2160/2015 

- Při realizaci výše uvedené akce N E D O J D E  ke styku s telekomunikačním vedením a zařízením, která jsou 

chráněna ochranným pásmem dle §102 zák.č. 127/2005 Sb.,o elektronických komunikacích 

- Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci ověřenou organizací ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ni 

vyznačených. 

- Upřesněni: 

- V zájmové oblasti se nachází jen pohozový kabel, který je upevněn u paty koleje a musí být respektován. Souhlasíme se 

stavbou. 

r) Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Jihlava, Žižkova 93, 586 29 Jihlava, ze dne 8.1.2016, č.j.:DJI 4222/VTN-

Jav./16 

- VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Jihlava (dále jen VAS nebo „provozovatel ") stanovuje 

následující podmínky pro územní rozhodnutí a upozorňuje na následující: 
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- Navrhovanou stavbou dojde k dotčení s vodovodním přivaděčem (DN 400) VDJ Třešť - ÚV Hosov v provozování 

VAS, a to pouze v místě napojení plánovaného zásobovacího řadu pro vodovodní síť obce Jezdovice. 

- K umístění navrhované stavby rozvodné vodovodní sítě v intravilánu obce Jezdovice se VAS nevyjadřuje z důvodu 

toho, že VAS divize Jihlava v samotné obci Jezdovice neprovozuje žádný vodovod pro veřejnou potřebu. 

- S navrhovaným místem napojení zásobovacího řadu na vodovodní přivaděč (ve stávající armaturní šachtě ozn. č. 35 - 

souřadnice X: 677279,7298 ; Y: 1137644,7800) pro plánovanou rozvodnou vodovodní síť v obci Jezdovice VAS 

souhlasí. 

- Upozorňujeme , že podmínkou kolaudačního souhlasu stavby vodovodu (napojení na vodovodní přivaděč) podle 

stavebního zákona je uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů (viz ustanovení §8, odst. (3), resp. 

odst. (15) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v jeho platném znění), a to mezi 

Svazem vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO a Obcí Jezdovice. 

- Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu, která se dotýká vodohospodářského majetku ve vlastnictví Svazu vodovodů a 

kanalizací JIHLAVSKO (dále jen SVAK), je současně nutno před vydáním územního rozhodnutí získat k územnímu 

rozhodnutí souhlas a stanovisko SVAK, jako vlastníka tohoto vodohospodářského majetku vodovodů pro veřejnou 

potřebu. Vyjádření VAS, jako provozovatele vodovodního přivaděče tento souhlas nenahrazuje. 

- V dostatečném časovém předstihu před zahájením stavebního řízení bude k projednání, odsouhlasení a ke stanovení 

podmínek pro stavební povolení, samotnou realizaci předmětné stavby předložen na Technický útvar VAS 

- armaturní vystrojení pro odbočení zásobovacího řadu a pro odvzdušnění potrubí vodovodního přivaděče, instalaci 

redukčního ventilu s předřazeným filtrem, provedení vodoměrné sestavy a stavební úpravy (sanaci) stávající 

armaturní šachty. 

- Doba platnosti tohoto vyjádření končí uplynutím jednoho kalendářního roku od jeho vydání. 

s) TS Třešť, spol. s r.o., Nádražní 851, 589 01 Třešť, ze dne 8.2.2016, zn.:Vyj.6/16 

- Technické služby Třešť, spol. s r.o. jakožto správce veřejné kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení nestanovují 

žádné podmínky nad rámec předložené projektové dokumentace 

- Při realizaci stavby dojde ke křížení s přivaděčem z prameniště Salavice do VDJ Třešť. Prováděné práce musí 

odpovídat normě ČSN 736005. Upozorňujeme, že dodržení minimální vzdáleností dle ČSN 736005 se týká nejen 

hlavních řadů, ale také přípojek s uzávěry k jednotlivým nemovitostem 

t) SVAZ VODOVODŮ A KANALIZACI JIHLAVSKO Žižkova 93, 586 01 Jihlava, ze dne 08.02.2016, č.j.:67/2016-Be 

- Předložená dokumentace pro územní řízení řeší návrh veřejného vodovodu s napojením na vodovodní přivaděč VDJ 

Třešť - ÚV Hosov (ve stávající vzdušníkové šachtě). V rámci stavby je uvažováno s výstavbou rozvodných 

vodovodních řadu v intraviiánu obce Jezdovice z potrubí IRE 90 v celkové délce 3 357,9 m a dále s výstavbou 

zásobovacího řadu od místa napojení na vodovodní přivaděč VDJ Třešť - ÚV Hosov v k.ú. Jezdovice po kraj zástavby 

obce Investorem stavby je Obec Jezdovice. 

- Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, jako vlastník vodovodního přivaděče VDJ Třešť - ÚV Hosov, nemáme 

námitek k napojení zásobovacího řadu pro obec Jezdovice na tento vodovodní přivaděč a k předložené projektové 

dokumentaci pro územní řízení. 

- Před vydáni kolaudačního souhlasu stavby vodovodu (napojení na vodovodní přivaděč) bude ve smyslu §8 zákona č. 

274/2001 Sb. v jeho platném znění, uzavřena mezí SVaK Jihlavsko a Obcí Jezdovice dohoda vlastníků provozně 

souvisejících vodovodu a v rámci stavby vybudováno příslušné předávací a měrné místo. 

- Současně požadujeme, aby byly dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření našeho smluvního provozovatele 

VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTÍ, a.s divize Jihlava k předmětné akci. 

 

Účastníkem řízení je podle § 27 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále je správní řád) 

správního řádu  je :   

- Obec Jezdovice, Jezdovice 90, 589 01 Třešť, IČ:42634628 

- Vladimír Cvak 19.9.1971, Jezdovice 38, 589 01  TŘEŠŤ 

- Luboš Hartl 3.7.1966, Jezdovice 97, 589 01  TŘEŠŤ 

- Hana Hartlová 21.4.1969, Jezdovice 97, 589 01  TŘEŠŤ 

- Hana Hejdová 10.7.1977, Demlova 3594/14, 586 01  JIHLAVA  

- Petra Jiráková 26.11.1977, Jezdovice 19, 589 01  TŘEŠŤ 

- Jaroslav Jon 3.1.1939, Jezdovice 11, 589 01  TŘEŠŤ 

- Rostislav Liška 22.9.1967, Jezdovice 27, 589 01  TŘEŠŤ 

- Zdeněk Majdič 4.11.1964, Jezdovice 58, 589 01  TŘEŠŤ 

- Dana Majdičová 23.5.1966, Jezdovice 58, 589 01  TŘEŠŤ 

- Libor Mifka 17.3.1986, Jezdovice 19, 589 01  TŘEŠŤ 

- Jaroslav Mikeš 23.9.1955, B. Smetany 892/11, 589 01  TŘEŠŤ 
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- Jiří Nevrkla 30.10.1955, Jezdovice 72, 589 01  TŘEŠŤ 

- Eva Nevrklová 18.10.1955, Zahradní 3518/24, 586 01  JIHLAVA  

- Pavel Novák 30.12.1951, Jezdovice 87, 589 01  TŘEŠŤ 

- Petr Novák 13.12.1980, Dušejov 124, 588 05  DUŠEJOV 

- Jitka Nováková 5.3.1967, Jezdovice 12, 589 01  TŘEŠŤ 

- Marie Nováková 6.7.1960, Dušejov 124, 588 05  DUŠEJOV 

- Zdeňka Svobodová 9.6.1947, Jezdovice 53, 589 01  TŘEŠŤ 

- František Tůma 11.1.1956, 5.května 915,362 51  JÁCHYMOV 

- Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33  JIHLAVA 

- Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16,586 01  JIHLAVA  

- Rybářství Vysočina s.r.o., V Kaštanech 230/11, 589 01  TŘEŠŤ 

- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00  PRAHA 3 

- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00  PRAHA  

- Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00  PRAHA  

- Správa železniční dopravní cesty, s.o., OŘ Brno, Kounicova 26/646, 611 43  BRNO 

 

Vyhodnocení o námitkách účastníků řízení, vyhodnocení připomínek veřejnosti 

 

Námitky a připomínky ze strany veřejnosti a dalších účastníků řízení během   územního řízení dané stavby  nebyly vzneseny 

v rámci veřejného ústního jednání dne 4.4.2016.   

O d ů v o d n ě n í  

Dne 09.02.2016 podal stavebník žádost o vydání územního rozhodnutí  na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem 

bylo zahájeno územní řízení. Městský úřad Třešť, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 

odst. 1 písm.e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), 

v souladu s ustanovením § 94a odst.1 stavebního zákona a §140 zákona č.500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (správní 

řád) oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení a současně dle §94a odst.2) stavebního zákona, nařídil veřejné 

ústní jednání na den : 4.4.2016 (pondělí) v 08.00 hodin, v místě : MěÚ Třešť, Revoluční 20/1,  589 01 TŘEŠŤ – Kancelář STÚ 

2.NP, přičemž závazná stanoviska, která mohli dotčené orgány uplatňovat podle §4 odst.4 stavebního zákona a námitky 

účastníků řízení mohli být uplatněny nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nemůže být přihlédnuto. K závazným 

stanoviskům dotčených orgánů a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, 

se nepřihlíží, přičemž účastník řízení ve svých námitkách musí uvést skutečnosti, které zakládají jeho postaveni jako účastníka 

řízeni, a důvody podaní námitek; k námitkám, které překračuji rozsah stanovený v §89 odst.4 stavebního zákona, se nepřihlíží.  

Obec uplatňuje v uzemním řízeni námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. 

Stavební úřad v provedeném   územním řízení dané stavby přezkoumal předloženou žádost, zjistil, že projektová dokumentace 

stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu, kladná vyjádření, resp. stanoviska vydali správci jednotlivých 

inženýrských sítí, DOSS a ostatní :   

- Magistrát města Jihlavy OŽP, Masarykovo nám. 1, 586 28  JIHLAVA, ze dne 17.12.2015, 

čj.:MMJ/OŽP/11048/2015-OH/Ďá 205186/2015/MMJ 

- Magistrát města Jihlavy OŽP, Masarykovo nám. 1, 586 28  JIHLAVA, ze dne 30.10.2015, čj.:MMJ/OŽP/917/2016-  

26628/2016/MMJ 

- Magistrát města Jihlavy OŽP, Masarykovo nám. 1, 586 28  JIHLAVA, ze dne 6.1.2016, čj.:MMJ/OŽP/11049/2015-  

JID:1943/2016/MMJ 

- Magistrát města Jihlavy OŽP, Masarykovo nám. 1, 586 28  JIHLAVA, ze dne 6.1.2016, čj.:MMJ/OŽP/11112/2015-  

2837/2016/MMJ 

- Magistrát města Jihlavy OŽP, Masarykovo nám. 1, 586 28  JIHLAVA, ze dne 13.1.2016, čj.:MMJ/OŽP/11282/2015-  

48T/15-201.8-StrB JID:7310/2016/MMJ 

- Magistrát města Jihlavy OŽP, Masarykovo nám. 1, 586 28  JIHLAVA, ze dne 18.01.2016,  čj.:MMJ/OD/26347/2015-  

9708/2016/MMJ 

- Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 60175 Brno, ze dne 22.01.2016, zn.:PM068003/2015-203/Hoj 

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00  PRAHA 3, ze dne 9.12.2015, č.j.:754823/15 

- E.ON Servisní, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49  ČESKÉ BUDĚJOVICE, RCDS Jihlava, Havlíčkova 62, Jihlava, 

ze dne 23.12.2015, zn.: D8626-16093459 

- RWE DS, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, zn.:5001224876, ze dne 09.12.2015 
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- Hasičský záchranný sbor kraje vysočina, ÚO Jihlava, Sokolovská 2, 586 01 Jihlava ze dne 16.12.2015,  č.ev. : JI-

898/7-2015, č.j.: HSJI-6505-2/JI-2015 

- Krajská hygienická stanice kraje vysočina, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava, ze dne 14.12.2015, č.j.: 

KHSV/25043/2015/JI/HOK/Fiš 

- Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, oddělení TS 

Jihlava, kosovská 16, 586 01 Jihlava, ze dne 11.01.2016, zn.014485/15 

- KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA - ÚO JIHLAVA – DI, Vrchlického 46, 586 04  

JIHLAVA, ze dne 18.2.2016, č.j.:KRPJ-19001-10/ČJ-2016-160706 

- Správa železniční dopravní cesty, s.o., OŘ Brno, Kounicova 26/646, 611 43  BRNO, ze dne 8.8.2012, č.j.:4108/2012-

OŘ BRNO 

- Drážní úřad, sekce stavební, oblast Plzeň, Škroupova 11, 301 36  PLZEŇ, 2.2.2016, zn.ML-SOL0029/16-3/Jz DUCR-

6703/16/Jz 

- ČD-Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00  PRAHA 3, ze dne 9.12.2015, zn.2160/2015 

- Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Jihlava, Žižkova 93, 586 29 Jihlava, ze dne 8.1.2016, č.j.:DJI 4222/VTN-

Jav./16 

- TS Třešť, spol. s r.o., Nádražní 851, 589 01 Třešť, ze dne 8.2.2016, zn.:Vyj.6/16 

- SVAZ VODOVODŮ A KANALIZACI JIHLAVSKO Žižkova 93, 586 01 Jihlava, ze dne 08.02.2016, č.j.:67/2016-

Be 

- PD „VODOVOD JEZDOVICE“ (AQA-CLEAN, projekční a geodetická kancelář, U Dvora 11, 586 01 Jihlava, 

Ing.Josef Novotný, ČKAIT:1003575, dat.:09/2015, č.zak.:2322)    

- Výpis z KN pro p.č.st.78, 141/9, 141/12, 178/1, 178/4, 178/13, 178/18, 178/19, 178/20, 178/21, 178/24, 178/25, 

178/27, 1156/14, 1163/3 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.1163/2 k.ú.Jezdovice) 

- Výpis z KN pro p.č.st.78, st.95/1, st.95/2, 174/1, 178/13, 178/14, 178/15, 178/16, 178/17, 178/20, 178/31, 182/36, 

182/37, 182/47, 182/52, 1159, 1163/2, 1163/3, 1253 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.178/1 k.ú.Jezdovice)  

- Výpis z KN pro p.č.st.2, st.4, st.86, 4, 178/12, 178/21, 178/25, 178/26, 178/29, 178/30, 1156/14, 1163/2 k.ú.Jezdovice 

(sousední pozemky - p.č.178/4 k.ú.Jezdovice) 

- Výpis z KN pro p.č.st.78, 178/1, 178/13, 178/18, 1163/2  k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.178/20 

k.ú.Jezdovice) 

- Výpis z KN pro p.č.st.5, 5, 178/4, 178/19, 178/21, 1156/8, 1156/13, 1156/15, 1163/2  k.ú.Jezdovice (sousední 

pozemky - p.č.1156/14 k.ú.Jezdovice) 

- Výpis z KN pro p.č.st.7/1, st.54/2, st.55, 95, 98/1, 109/2, 178/10, 178/22, 426/3, 429/3, 1151/2, 1155/1, 1156/1, 

1156/6, 1156/7, 1156/9, 1156/12, 1156/13, 1156/14, 1156/15, 1156/16, 1156/17, 1156/18, 1156/19, 1156/20, 1156/21, 

1156/22, 1156/23, 1156/24, 1156/25, 1156/26, 1156/27, 1156/28, 1156/29, 1156/30, 1156/31, 1156/32, 1156/33, 

1156/34, 1156/35, 1156/36, 1156/37, 1156/38, 1156/39, 1156/40, 1156/41, 1156/42, 1156/56, 1156/66, 1211, 4565/1   

k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.1156/8 k.ú.Jezdovice) 

- Výpis z KN pro p.č.1151/2, 1156/6, 1156/8, 1156/32, 1177/2 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.1156/33 

k.ú.Jezdovice) 

- Výpis z KN pro p.č.6/1, 6/9, 179/1, 1116/2, 1151/1, 1151/2, 1156/31, 1156/32, 1156/33, 1211 k.ú.Jezdovice (sousední 

pozemky - p.č.1177/2 k.ú.Jezdovice) 

- Výpis z KN pro p.č.st.8, 6/1, 6/5, 6/7, 6/9, 6/10, 66/2, 68/1, 68/4, 70/1, 71/1, 72/4, 73, 74/1, 75/1, 75/3, 101/3, 106/7, 

106/21, 106/28, 109/1, 109/6, 111/1, 111/2, 118/1, 122/1, 124/1, 124/2, 179/1, 179/2, 179/3, 179/4, 179/5, 933/1, 

934/2, 934/3, 942/4, 942/5, 942/6, 942/8, 942/15, 942/23, 942/24, 654/2, 955/1, 1116/1, 1116/2, 1116/3, 1151/1, 

1155/1, 1156/8, 1156/29, 1156/30, 1156/31, 1156/66, 1177/1, 1177/2, 1196, 1199/5, 1212, 1213, 1214, 1215, 1235, 

1236/1, 1236/3, 1081/4, 1081/6, 1105, 3696, 4591 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.1211 k.ú.Jezdovice) 

- Výpis z KN pro p.č.106/21, 1211, 1214 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.106/7 k.ú.Jezdovice) 

- Výpis z KN pro p.č.106/7, 106/28, 1211, 1214 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.106/21 k.ú.Jezdovice) 

- Výpis z KN pro p.č.106/2, 106/6, 106/21, 106/26, 106/27, 121, 124/2, 124/3, 1196, 1197/2, 1211, 1214 k.ú.Jezdovice 

(sousední pozemky - p.č.106/28 k.ú.Jezdovice) 

- Výpis z KN pro p.č.68/8, 68/9, 106/7, 106/21, 106/28, 1197/2, 1211, 1213 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - 

p.č.1214 k.ú.Jezdovice) 

- Výpis z KN pro p.č.st.73, st.75/1, 178/11, 178/18, 1156/13, 1156/14, 1163/2, 1219 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - 

p.č.178/19 k.ú.Jezdovice) 

- Výpis z KN pro p.č.179/1, 1151/2, 1156/8, 1156/11, 1156/33, 1177/2  k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.1156/32 

k.ú.Jezdovice) 

- Výpis z KN pro p.č.st.49, st.50/1, st.50/2, st.51, st.52, st.53, st.54/1, st.54/3, st.55, st.56, st.57/1, st.57/2, st.58, st.59, 

st.60/2, st.60/3, st.61, st.62/1, st.62/2, st.63, st.64/1, st.64/2, st.74, st.97, st.98, 68/4, 69/4, 72/3, 76/1, 76/3, 77/1, 81, 

82/2, 91/1, 91/3, 95, 101/9, 103, 104, 106/15, 106/26, 106/22, 106/23, 106/24, 1155/2, 1155/3, 1155/5, 1155/6,1155/7, 

1156/1, 1156/8, 1156/56, 1156/57, 12111215, 1218, 1220, 1221, 1222, 1223  k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - 

p.č.1155/1 k.ú.Jezdovice) 
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- Výpis z KN pro p.č.st.55, 91/1, 95, 1155/1, 1156/1, 1156/8, 1156/57 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.1156/56 

k.ú.Jezdovice) 

- Výpis z KN pro p.č.429/3, 431, 1156/1, 1156/8, 1156/28, 1156/43, 1156/44, 1165 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - 

p.č.1156/42 k.ú.Jezdovice) 

- Výpis z KN pro p.č.326/80, 429/3, 429/4, 431, 1156/28, 1156/42, 1156/43 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - 

p.č.1165 k.ú.Jezdovice) 

- Výpis z KN pro p.č.st.55, st.100, 95, 792/67, 792/80, 861, 928, 929/1, 929/4, 929/5, 932/1, 934/1, 942/17, 1155/1, 

1156/3, 1156/4, 1156/5, 1156/8, 1156/28, 1156/42, 1156/53, 1156/44, 1156/45, 1156/46, 1156/47, 1156/48, 1156/49, 

1156/51, 1156/52, 1156/53, 1156/54, 1156/55, 1156/56, 1156/57, 1156/58, 1156/59, 1156/60, 1156/61, 1156/62, 

1156/63, 1206, 1208, 1097, 1109/1 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.1156/1 k.ú.Jezdovice) 

- Výpis z KN pro p.č.106/2, 106/28, 124/2, 124/3, 1196 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.121 k.ú.Jezdovice) 

- Výpis z KN pro p.č.st.11/1, 6/7, 8, 9/2, 9/4, 10/1, 10/4, 106/2, 106/26, 106/27, 106/28, 121, 124/2, 124/3, 1177/1, 

1197/1, 1197/2, 1211 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.1196 k.ú.Jezdovice) 

- Výpis z KN pro p.č.st.10, st.11/1, st.13/1, 8, 9/3, 9/4, 1196 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.9/2 k.ú.Jezdovice) 

- Výpis z KN pro p.č.st.11/1,9/2, 9/3, 10/4, 1196 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.9/4 k.ú.Jezdovice) 

- Výpis z KN pro p.č.st.10, 9/2, 1177/1, 1196 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.8 k.ú.Jezdovice) 

- Výpis z KN pro p.č.st.117, 98/1, 98/2, 100, 108, 109/7, 1156/8, 1156/40, 1156/41k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - 

p.č.109/2 k.ú.Jezdovice) 

- Výpis z KN pro p.č.109/2, 109/7, 1156/8, 1156/40 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.156/41 k.ú.Jezdovice) 

- Výpis z KN pro p.č.109/2, 109/7, 112, 1156/8, 1156/39, 1156/41 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.156/40 

k.ú.Jezdovice) 

- Výpis z KN pro p.č.109/3, 109/7, 112, 1156/8, 1156/38, 1156/40 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.156/39 

k.ú.Jezdovice) 

- Výpis z KN pro p.č.109/3, 112, 113, 1156/8, 1156/37, 1156/39 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.156/38 

k.ú.Jezdovice) 

- Výpis z KN pro p.č.109/1, 109/3, 113, 1156/8, 1156/36, 1156/38 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.156/37 

k.ú.Jezdovice) 

- Výpis z KN pro p.č.109/1, 109/6, 113, 1156/35, 1156/37 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.156/36 

k.ú.Jezdovice) 

- Výpis z KN pro p.č.st.168, 109/1, 109/6,, 118/1, 122/1,124/1, 1156/8, 1156/34, 1156/36 k.ú.Jezdovice (sousední 

pozemky - p.č.156/35 k.ú.Jezdovice) 

- Výpis z KN pro p.č.st.168, 109/6, 122/1, 1156/35, 1211 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.118/1 k.ú.Jezdovice) 

- Výpis z KN pro p.č.109/1, 118/1, 1156/35,  1156/36, 1211 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.109/6 

k.ú.Jezdovice) 

- Výpis z KN pro p.č.st.5, st.6, 5, 1156/8, 1156/14, 1156/16 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.1156/151 

k.ú.Jezdovice) 

- Výpis z KN pro p.č.68/5, 68/6, 934/2, 955/5, 955/6, 955/7, 955/8, 955/9, 955/10, 855/11, 958/2, 965/2, 966/2, 967/2, 

968/2, 971, 972, 975/2, 976/2, 977/2, 1197/2, 1211, 1213 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.1212 k.ú.Jezdovice) 

- Výpis z KN pro p.č.68/5, 1197/2, 1212. 1213 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.68/6 k.ú.Jezdovice) 

- Výpis z KN pro p.č.st.47/1, st.47/2, st.48, 56, 57, 58, 59, 60, 1153/1, 1178/2 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - 

p.č.1178/1 k.ú.Jezdovice) 

- Výpis z KN pro p.č.st.33, st.39/1, st.40, st.41, st.42, st.43, st,44/1, st.44/2, st.45, st.46, 13/2, 44, 47/1, 47/2, 50/1, 50/2, 

51, 53/1, 53/2, 54/3, 56, 57, 1150/1, 1153/2, 1153/4, 1178/1, 1180/1, 1197/2, 1201, 1217 k.ú.Jezdovice (sousední 

pozemky - p.č.1153/1 k.ú.Jezdovice) 

- Výpis z KN pro p.č.st.14, st.15, st.16, st.17, st.18, st.19/2, st.20, st.21, st.22, st.23, st.24, st.25/1, st.25/5, st.26, st.27, 

st.28, st.29, st.30/1, st.30/2, st.31/2, st.33, st.70, st.77/2, st.81, st.110, 13/1, 13/2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29/1, 30, 31 32/1, 32/2 , 33/3, 35, 37, 38, 39/1, 39/2, 40/1, 40/2, 40/3, 41/1, 41/2, 43, 1110/16, 

1110/22, 1113/8, 1113/9, 1113/10, 1115/1, 1115/2, 1115/4, 1115/10, 1116/1, 1150/2, 1150/3, 1150/4, 1150/5, 1150/6, 

1150/7, 1150/8, 1150/9, 1150/10, 1150/11, 1153/1, 1177/1, 1189/2, 1195, 1197/2, 1203, 1204  k.ú.Jezdovice 

(sousední pozemky - p.č.1150/1 k.ú.Jezdovice) 

- Výpis z KN pro p.č.st.70, 11, 12, 1150/1, 1177/1, 1197/1 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.13/1 k.ú.Jezdovice) 

- Výpis z KN pro p.č.st.10, st.13/1, 6/7, 8, 9/1, 11, 12, 13/1, 1116/1, 1150/1, 1196, 1205, 1211 k.ú.Jezdovice (sousední 

pozemky - p.č.1177/1 k.ú.Jezdovice) 

- Výpis z KN pro p.č.59, 1153/1, 1178/1, 1197/2 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.57 k.ú.Jezdovice) 

- Výpis z KN pro p.č.11, 13/1, 1177/1, 1197/1 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.12 k.ú.Jezdovice) 

- Výpis z KN pro p.č.st.46, st.84, st.101, 53/2, 54/3, 54/5, 63, 1007/1, 1007/3, 1014, 1033, 1034/1, 1034/2, 1039/1, 

1039/2, 1042/1, 1042/2, 1042/3, 1043, 1044, 1051, 1056, 1060/1, 1153/1, 1179, 1182/1, 1183, 1185, 1186 

k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.1180/1 k.ú.Jezdovice) 

- Výpis z KN pro p.č.st.34, st.35, st.39/1, 47/1, 1075/1, 1075/2, 1153/1, 1201 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - 

p.č.47/2 k.ú.Jezdovice) 

- Výpis z KN pro p.č.st.36, st.38, st.39/1, 47/2, 1071/1, 1075/1, 1075/2 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.st.35 

k.ú.Jezdovice) 

- Výpis z KN pro p.č.st.35, 47/2, 1071/1, 1075/1, 1075/3 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.1075/2 k.ú.Jezdovice) 

- Výpis z KN pro p.č.1071/1, 1075/1, 1075/2, 1075/4, 1104/5, 1104/6, 1104/8 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - 

p.č.1075/3 k.ú.Jezdovice) 
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- Výpis z KN pro p.č.1071/1, 1075/3, 1075/6, 1104/5, 1104/8, 1104/9, 1104/10 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - 

p.č.1075/4 k.ú.Jezdovice) 

- Výpis z KN pro p.č.1075/3, 1075/4, 1104/5, 1104/9, 1188/1 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.1104/8 

k.ú.Jezdovice) 

- Výpis z KN pro p.č.1096/1, 1096/2, 1096/3, 1100/5, 1100/6, 1100/7, 1101, 1104/2, 1104/5, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 

1104/10, 1104/11, 1109/1, 1109/4, 1109/6, 1109/7, 1109/9, 1109/10, 1109/11, 1109/12, 1110/3, 1110/6, 1110/25, 

1110/30, 1110/31, 1110/32, 1110/33, 1110/34, 1110/35, 1110/36, 1110/38, 1110/40, 1124/3, 1188/2 k.ú.Jezdovice 

(sousední pozemky - p.č.1188/1 k.ú.Jezdovice) 

- Výpis z KN pro p.č.1109/1, 1109/11, 1110/2, 1110/16, 1110/17, 1188/1 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - 

p.č.1109/12 k.ú.Jezdovice) 

- Výpis z KN pro p.č.st.90, 1109/1, 1109/11, 1110/12, 1110/2, 1110/17, 1113/2, 1150/1, 1150/6, 1150/7 k.ú.Jezdovice 

(sousední pozemky - p.č.1110/16 k.ú.Jezdovice) 

- Výpis z KN pro p.č.st.83, st.92/1, st.93, 35, 1110/14, 1110/20, 1110/22, 1115/2, 1118/7, 1118/9, 1118/16, 1118/22, 

1150/1, 1189/1 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.1189/2 k.ú.Jezdovice) 

- Výpis z KN pro p.č.st.69/1, st.69/7, st.69/8, st.79, 1086/2, 1088, 1090/1, 1090/2, 1092/4, 1092/6, 1092/7, 1110/6, 

1110/11, 1110/14, 1110/30, 1110/31, 1110/32, 1110/33, 1110/34, 1110/39, 1111/1, 1111/2, 1111/3, 1111/4, 1118/14, 

1118/15, 1118/16, 1118/17, 1118/18, 1118/23, 1118/24, 1118/25, 1124/2, 1124/3, 1125, 1132/1, 1136/1, 1136/12, 

1136/13, 1136/18, 1189/2, 1189/3, 1200, 4564/1 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.1189/1 k.ú.Jezdovice) 

- Výpis z KN pro p.č.1109/9, 1110/5, 1110/14, 1110/25, 1110/37, 1111/1, 1188/1, 1189/1 k.ú.Jezdovice (sousední 

pozemky - p.č.1110/6 k.ú.Jezdovice) 

- Výpis z KN pro p.č.st.93, st.110, 1110/20, 1110/21, 1110/23, 1110/24, 1150/1, 1189/2 k.ú.Jezdovice (sousední 

pozemky - p.č.1110/22 k.ú.Jezdovice) 

- Výpis z KN pro p.č.1115/4, 1115/5, 1115/7, 1116/1, 1116/4, 1117/1, 1117/4, 1117/5, 1117/6, 1117/7, 1122/1, 1136/4, 

1136/14, 1136/16, 1140/1, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1147, 1150/1, 1192, 1200, 3705/9, 3734/3, 3735/3 

k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.1195 k.ú.Jezdovice) 

- Výpis z KN pro p.č.1115/7, 1117/4, 1118/8, 1118/19, 1195 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.1115/5 

k.ú.Jezdovice) 

- Výpis z KN pro p.č.st.159, st.160, 1115/5, 1117/4, 1117/5, 1118/8, 1118/17, 1118/20 k.ú.Jezdovice (sousední 

pozemky - p.č.1118/19 k.ú.Jezdovice) 

- Výpis z KN pro p.č.64, 955/8, 955/9, 955/10 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.65 k.ú.Jezdovice) 

- Výpis z KN pro p.č.65, 67,  955/2, 955/8, 955/9, 955/10, 1197/2 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.64 

k.ú.Jezdovice) 

- Výpis z KN pro p.č.64, 65, 67,  68/5, 655/9, 1197/2, 1212 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.955/10 

k.ú.Jezdovice) 

- Výpis z KN pro p.č.st.43, 10/1, 13/2, 50/1, 50/2, 57, 59, 64, 67, 68/5, 68/6, 68/8, 68/9, 106/27, 106/28, 955/2, 955/4, 

955/10, 974, 982/1, 983, 984, 985, 986, 987, 989, 990, 991, 995, 1046/1, 1046/4, 1046/5, 1046/6, 1150/1, 1153/1, 

1196, 1197/1, 1199/6, 1212, 1213, 1214, 69/1, 1081/5 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.1197/2 k.ú.Jezdovice) 

- Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (Povodí Moravy,s.p., Dřevařská 11, 601 75  

BRNO a Obec Jezdovice, Jezdovice 90, 589 01 Třešť, IČ:42634628) 

- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.1034C15/20 (Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 

130 00  PRAHA 3 a Obec Jezdovice, Jezdovice 90, 589 01 Třešť, IČ:42634628) 

- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (Jiří Nevrkla 30.10.1955, Jezdovice 72, 589 01  TŘEŠŤ + Eva 

Nevrklová 18.10.1955, Zahradní 3518/24, 586 01  JIHLAVA a Obec Jezdovice, Jezdovice 90, 589 01 Třešť, 

IČ:42634628) 

- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (Hana Hartlová 21.4.1969, Jezdovice 97, 589 01  TŘEŠŤ a Obec 

Jezdovice, Jezdovice 90, 589 01 Třešť, IČ:42634628) 

- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (Luboš Hartl 3.7.1966, Jezdovice 97, 589 01  TŘEŠŤ a Obec 

Jezdovice, Jezdovice 90, 589 01 Třešť, IČ:42634628) 

- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (Vladimír Cvak 19.9.1971, Jezdovice 38, 589 01  TŘEŠŤ  a Obec 

Jezdovice, Jezdovice 90, 589 01 Třešť, IČ:42634628) 

- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (Vladimír Cvak 19.9.1971, Jezdovice 38, 589 01  TŘEŠŤ  a Obec 

Jezdovice, Jezdovice 90, 589 01 Třešť, IČ:42634628) 

- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (Jitka Nováková 5.3.1967, Jezdovice 12, 589 01  TŘEŠŤ a Obec 

Jezdovice, Jezdovice 90, 589 01 Třešť, IČ:42634628) 

- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (František Tůma 11.1.1956, 5.května 915,362 51  JÁCHYMOV a 

Obec Jezdovice, Jezdovice 90, 589 01 Třešť, IČ:42634628) 

- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (Zdeňka Svobodová 9.6.1947, Jezdovice 53, 589 01  TŘEŠŤ a 

Obec Jezdovice, Jezdovice 90, 589 01 Třešť, IČ:42634628) 

- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (Jaroslav Mikeš 23.9.1955, B. Smetany 892/11, 589 01  TŘEŠŤ a 

Obec Jezdovice, Jezdovice 90, 589 01 Třešť, IČ:42634628) 

- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (Rostislav Liška 22.9.1967, Jezdovice 27, 589 01  TŘEŠŤ a Obec 

Jezdovice, Jezdovice 90, 589 01 Třešť, IČ:42634628) 

- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (Petr Novák 13.12.1980, Dušejov 124, 588 05  DUŠEJOV a Obec 

Jezdovice, Jezdovice 90, 589 01 Třešť, IČ:42634628) 
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- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (Marie Nováková 6.7.1960, Dušejov 124, 588 05  DUŠEJOV a 

Obec Jezdovice, Jezdovice 90, 589 01 Třešť, IČ:42634628) 

- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (Petra Jiráková 26.11.1977, Jezdovice 19, 589 01  TŘEŠŤ a Obec 

Jezdovice, Jezdovice 90, 589 01 Třešť, IČ:42634628) 

- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (Libor Mifka 17.3.1986, Jezdovice 19, 589 01  TŘEŠŤ a Obec 

Jezdovice, Jezdovice 90, 589 01 Třešť, IČ:42634628) 

- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (Rybářství Vysočina s.r.o., V Kaštanech 230/11, 589 01  TŘEŠŤ a 

Obec Jezdovice, Jezdovice 90, 589 01 Třešť, IČ:42634628) 

- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33  JIHLAVA a Obec 

Jezdovice, Jezdovice 90, 589 01 Třešť, IČ:42634628) 

- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti IS (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo 

nábřeží 390/42, 128 00  PRAHA a Obec Jezdovice, Jezdovice 90, 589 01 Třešť, IČ:42634628) 

 

 

Námitky a připomínky ze strany veřejnosti a dalších účastníků řízení během   územního řízení  dané stavby, nebyly vzneseny 

v rámci veřejného ústního jednání dne : 4.4.2016,bez námitek veřejnosti, DOSS a ostatních.  

Podle §87 odst.2) stavebního zákona žadatel zajistil, 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. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na 

architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí.   

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací (OBEC JEZDOVICE má platný ÚP – ÚPD 

JEZDOVICE navržená stavba je umístěna z části v intravilánu a z části extravilánu OBEC JEZDOVICE, tedy z části v 

zastavěném území OBEC JEZDOVICE a z části mimo zastavěné území OBEC JEZDOVICE) a vyhovuje obecným 

požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území a vyhláškou č. 

268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Daný záměr je dle § 90 stavebního zákona v souladu : a) s vydanou 

územně plánovací dokumentací, b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu 

architektonických a urbanistických hodnot v území, c) s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, 

zejména s obecnými požadavky na využívání území, d) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, e) s 

požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.   

Stavební úřad tímto konstatuje, že podmínky v daném území jsou jednoznačné, tzn., že jednoznačné jako mající v 

dané situaci jediný a přesný význam, který neumožňuje jiný výklad nebo řešení = situace stavebního pozemku, návrhové 

rozměry stavby (zastavěná plocha, výška, osazení do terénu),  dále podmínky, geologické, hydrogeologické, podmínky na 

připojení na IS jsou jednoznačně exaktně dány.  Dále jsou jednoznačně dány podmínky vlastní stavby a jejího provozu ve 

vztahu na okolí, kde nebude mít toto negativní vliv důvodů : Dosahu emisí, likvidací splaškových vod a odpadních vod, 

likvidací srážkových vod, hluku v rámci fáze výstavby  a ve fázi provozu, bez zdroje vibrací, ani radioaktivního a 

elektromagnetického záření, radonového rizika, neutrální sociální důsledky, pozitivní = zachování historických hodnot 

v území,  bez vlivu  na kvalitu ovzduší a klima, bez  sledovatelného vlivu na kvalitu nebo kvantitu povrchových nebo 

podzemních vod ani na odvodňování území,  bez vlivu   na půdu, na horninové prostředí a nerostné zdroje,  bez vlivu na 

ukládání odpadů,  bez vlivu na faunu, floru a ekosystémy a výskyt zvláště chráněných rostlin a živočichů , bez vlivu na místní 

topografii.    

Možné ovlivnění vlastníků sousedních nemovitostí, coby potencionálních účastníků řízení, vychází z principu provozu 

budoucí stavby (STAVBA IS - VODOVOD), v souladu s příslušnými předpisy a dalších, kde tato budoucí stavba STAVBA IS 

- VODOVOD se nachází z části v těsné blízkosti stávající zástavby, tzn., že  daná stavba svými případnými negativními vlivy 

nepřekračuje limitní hodnoty stanovené zvláštními právními předpisy za hranicí pozemku určeného k jeho realizaci, jedná se o 

stavbu bez negativních vlivů na své okolí (vliv na obyvatelstvo, resp. veřejné zdraví), tj. vlastní provoz dané stavby není 

zdrojem narušování faktoru pobytové pohody obyvatelstva. Nedojde tedy k žádnému ovlivnění okolí (bez negativních vlivů na 

okolí), stávající stav se nezhoršuje. 

 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, 

zabezpečil plnění jejich  požadavků  a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí. 

   

Seznam všech účastníků řízení :  

účastníci řízení  dle § 85 odst.1 jednotlivě : 

- Obec Jezdovice, Jezdovice 90, 589 01 Třešť, IČ:42634628 

- Vladimír Cvak 19.9.1971, Jezdovice 38, 589 01  TŘEŠŤ 

- Luboš Hartl 3.7.1966, Jezdovice 97, 589 01  TŘEŠŤ 

- Hana Hartlová 21.4.1969, Jezdovice 97, 589 01  TŘEŠŤ 

- Hana Hejdová 10.7.1977, Demlova 3594/14, 586 01  JIHLAVA  

- Petra Jiráková 26.11.1977, Jezdovice 19, 589 01  TŘEŠŤ 

- Jaroslav Jon 3.1.1939, Jezdovice 11, 589 01  TŘEŠŤ 

- Rostislav Liška 22.9.1967, Jezdovice 27, 589 01  TŘEŠŤ 

- Zdeněk Majdič 4.11.1964, Jezdovice 58, 589 01  TŘEŠŤ 

http://cs.wiktionary.org/wiki/mající
http://cs.wiktionary.org/wiki/v
http://cs.wiktionary.org/w/index.php?title=daný&action=edit&redlink=1
http://cs.wiktionary.org/wiki/situace
http://cs.wiktionary.org/wiki/jediný
http://cs.wiktionary.org/wiki/a
http://cs.wiktionary.org/w/index.php?title=přesný&action=edit&redlink=1
http://cs.wiktionary.org/wiki/význam
http://cs.wiktionary.org/wiki/který
http://cs.wiktionary.org/w/index.php?title=výklad&action=edit&redlink=1
http://cs.wiktionary.org/wiki/nebo
http://cs.wiktionary.org/w/index.php?title=řešení&action=edit&redlink=1


 21 

- Dana Majdičová 23.5.1966, Jezdovice 58, 589 01  TŘEŠŤ 

- Libor Mifka 17.3.1986, Jezdovice 19, 589 01  TŘEŠŤ 

- Jaroslav Mikeš 23.9.1955, B. Smetany 892/11, 589 01  TŘEŠŤ 

- Jiří Nevrkla 30.10.1955, Jezdovice 72, 589 01  TŘEŠŤ 

- Eva Nevrklová 18.10.1955, Zahradní 3518/24, 586 01  JIHLAVA  

- Pavel Novák 30.12.1951, Jezdovice 87, 589 01  TŘEŠŤ 

- Petr Novák 13.12.1980, Dušejov 124, 588 05  DUŠEJOV 

- Jitka Nováková 5.3.1967, Jezdovice 12, 589 01  TŘEŠŤ 

- Marie Nováková 6.7.1960, Dušejov 124, 588 05  DUŠEJOV 

- Zdeňka Svobodová 9.6.1947, Jezdovice 53, 589 01  TŘEŠŤ 

- František Tůma 11.1.1956, 5.května 915,362 51  JÁCHYMOV 

- Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33  JIHLAVA 

- Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16,586 01  JIHLAVA  

- Rybářství Vysočina s.r.o., V Kaštanech 230/11, 589 01  TŘEŠŤ 

- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00  PRAHA 3 

- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00  PRAHA  

- Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00  PRAHA  

- Správa železniční dopravní cesty, s.o., OŘ Brno, Kounicova 26/646, 611 43  BRNO 

 

účastníci řízení podle §85 odst.2 písm. b) stavebního zákona - identifikace označením pozemků a staveb evidovaných v 

katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru, veřejnou vyhláškou : 

účastníci řízení podle §85 odst.2 písm. b) stavebního zákona - identifikace označením pozemků a staveb evidovaných v 

katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru, veřejnou vyhláškou : 

- p.č.st.78, 141/9, 141/12, 178/1, 178/4, 178/13, 178/18, 178/19, 178/20, 178/21, 178/24, 178/25, 178/27, 1156/14, 

1163/3 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.1163/2 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.st.78, st.95/1, st.95/2, 174/1, 178/13, 178/14, 178/15, 178/16, 178/17, 178/20, 178/31, 182/36, 182/37, 182/47, 

182/52, 1159, 1163/2, 1163/3, 1253 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.178/1 k.ú.Jezdovice)  

- p.č.st.2, st.4, st.86, 4, 178/12, 178/21, 178/25, 178/26, 178/29, 178/30, 1156/14, 1163/2 k.ú.Jezdovice (sousední 

pozemky - p.č.178/4 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.st.78, 178/1, 178/13, 178/18, 1163/2  k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.178/20 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.st.5, 5, 178/4, 178/19, 178/21, 1156/8, 1156/13, 1156/15, 1163/2  k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.1156/14 

k.ú.Jezdovice) 

- p.č.st.7/1, st.54/2, st.55, 95, 98/1, 109/2, 178/10, 178/22, 426/3, 429/3, 1151/2, 1155/1, 1156/1, 1156/6, 1156/7, 

1156/9, 1156/12, 1156/13, 1156/14, 1156/15, 1156/16, 1156/17, 1156/18, 1156/19, 1156/20, 1156/21, 1156/22, 

1156/23, 1156/24, 1156/25, 1156/26, 1156/27, 1156/28, 1156/29, 1156/30, 1156/31, 1156/32, 1156/33, 1156/34, 

1156/35, 1156/36, 1156/37, 1156/38, 1156/39, 1156/40, 1156/41, 1156/42, 1156/56, 1156/66, 1211, 4565/1   

k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.1156/8 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.1151/2, 1156/6, 1156/8, 1156/32, 1177/2 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.1156/33 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.6/1, 6/9, 179/1, 1116/2, 1151/1, 1151/2, 1156/31, 1156/32, 1156/33, 1211 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - 

p.č.1177/2 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.st.8, 6/1, 6/5, 6/7, 6/9, 6/10, 66/2, 68/1, 68/4, 70/1, 71/1, 72/4, 73, 74/1, 75/1, 75/3, 101/3, 106/7, 106/21, 106/28, 

109/1, 109/6, 111/1, 111/2, 118/1, 122/1, 124/1, 124/2, 179/1, 179/2, 179/3, 179/4, 179/5, 933/1, 934/2, 934/3, 942/4, 

942/5, 942/6, 942/8, 942/15, 942/23, 942/24, 654/2, 955/1, 1116/1, 1116/2, 1116/3, 1151/1, 1155/1, 1156/8, 1156/29, 

1156/30, 1156/31, 1156/66, 1177/1, 1177/2, 1196, 1199/5, 1212, 1213, 1214, 1215, 1235, 1236/1, 1236/3, 1081/4, 

1081/6, 1105, 3696, 4591 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.1211 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.106/21, 1211, 1214 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.106/7 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.106/7, 106/28, 1211, 1214 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.106/21 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.106/2, 106/6, 106/21, 106/26, 106/27, 121, 124/2, 124/3, 1196, 1197/2, 1211, 1214 k.ú.Jezdovice (sousední 

pozemky - p.č.106/28 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.68/8, 68/9, 106/7, 106/21, 106/28, 1197/2, 1211, 1213 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.1214 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.st.73, st.75/1, 178/11, 178/18, 1156/13, 1156/14, 1163/2, 1219 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.178/19 

k.ú.Jezdovice) 

- p.č.179/1, 1151/2, 1156/8, 1156/11, 1156/33, 1177/2  k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.1156/32 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.st.49, st.50/1, st.50/2, st.51, st.52, st.53, st.54/1, st.54/3, st.55, st.56, st.57/1, st.57/2, st.58, st.59, st.60/2, st.60/3, 

st.61, st.62/1, st.62/2, st.63, st.64/1, st.64/2, st.74, st.97, st.98, 68/4, 69/4, 72/3, 76/1, 76/3, 77/1, 81, 82/2, 91/1, 91/3, 

95, 101/9, 103, 104, 106/15, 106/26, 106/22, 106/23, 106/24, 1155/2, 1155/3, 1155/5, 1155/6,1155/7, 1156/1, 1156/8, 

1156/56, 1156/57, 12111215, 1218, 1220, 1221, 1222, 1223  k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.1155/1 

k.ú.Jezdovice) 

- p.č.st.55, 91/1, 95, 1155/1, 1156/1, 1156/8, 1156/57 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.1156/56 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.429/3, 431, 1156/1, 1156/8, 1156/28, 1156/43, 1156/44, 1165 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.1156/42 

k.ú.Jezdovice) 

- p.č.326/80, 429/3, 429/4, 431, 1156/28, 1156/42, 1156/43 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.1165 k.ú.Jezdovice) 
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- p.č.st.55, st.100, 95, 792/67, 792/80, 861, 928, 929/1, 929/4, 929/5, 932/1, 934/1, 942/17, 1155/1, 1156/3, 1156/4, 

1156/5, 1156/8, 1156/28, 1156/42, 1156/53, 1156/44, 1156/45, 1156/46, 1156/47, 1156/48, 1156/49, 1156/51, 

1156/52, 1156/53, 1156/54, 1156/55, 1156/56, 1156/57, 1156/58, 1156/59, 1156/60, 1156/61, 1156/62, 1156/63, 

1206, 1208, 1097, 1109/1 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.1156/1 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.106/2, 106/28, 124/2, 124/3, 1196 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.121 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.st.11/1, 6/7, 8, 9/2, 9/4, 10/1, 10/4, 106/2, 106/26, 106/27, 106/28, 121, 124/2, 124/3, 1177/1, 1197/1, 1197/2, 

1211 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.1196 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.st.10, st.11/1, st.13/1, 8, 9/3, 9/4, 1196 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.9/2 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.st.11/1,9/2, 9/3, 10/4, 1196 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.9/4 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.st.10, 9/2, 1177/1, 1196 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.8 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.st.117, 98/1, 98/2, 100, 108, 109/7, 1156/8, 1156/40, 1156/41k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.109/2 

k.ú.Jezdovice) 

- p.č.109/2, 109/7, 1156/8, 1156/40 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.156/41 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.109/2, 109/7, 112, 1156/8, 1156/39, 1156/41 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.156/40 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.109/3, 109/7, 112, 1156/8, 1156/38, 1156/40 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.156/39 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.109/3, 112, 113, 1156/8, 1156/37, 1156/39 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.156/38 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.109/1, 109/3, 113, 1156/8, 1156/36, 1156/38 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.156/37 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.109/1, 109/6, 113, 1156/35, 1156/37 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.156/36 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.st.168, 109/1, 109/6,, 118/1, 122/1,124/1, 1156/8, 1156/34, 1156/36 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.156/35 

k.ú.Jezdovice) 

- p.č.st.168, 109/6, 122/1, 1156/35, 1211 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.118/1 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.109/1, 118/1, 1156/35,  1156/36, 1211 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.109/6 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.st.5, st.6, 5, 1156/8, 1156/14, 1156/16 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.1156/151 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.68/5, 68/6, 934/2, 955/5, 955/6, 955/7, 955/8, 955/9, 955/10, 855/11, 958/2, 965/2, 966/2, 967/2, 968/2, 971, 972, 

975/2, 976/2, 977/2, 1197/2, 1211, 1213 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.1212 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.68/5, 1197/2, 1212. 1213 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.68/6 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.st.47/1, st.47/2, st.48, 56, 57, 58, 59, 60, 1153/1, 1178/2 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.1178/1 

k.ú.Jezdovice) 

- p.č.st.33, st.39/1, st.40, st.41, st.42, st.43, st,44/1, st.44/2, st.45, st.46, 13/2, 44, 47/1, 47/2, 50/1, 50/2, 51, 53/1, 53/2, 

54/3, 56, 57, 1150/1, 1153/2, 1153/4, 1178/1, 1180/1, 1197/2, 1201, 1217 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - 

p.č.1153/1 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.st.14, st.15, st.16, st.17, st.18, st.19/2, st.20, st.21, st.22, st.23, st.24, st.25/1, st.25/5, st.26, st.27, st.28, st.29, 

st.30/1, st.30/2, st.31/2, st.33, st.70, st.77/2, st.81, st.110, 13/1, 13/2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29/1, 30, 31 32/1, 32/2 , 33/3, 35, 37, 38, 39/1, 39/2, 40/1, 40/2, 40/3, 41/1, 41/2, 43, 1110/16, 1110/22, 

1113/8, 1113/9, 1113/10, 1115/1, 1115/2, 1115/4, 1115/10, 1116/1, 1150/2, 1150/3, 1150/4, 1150/5, 1150/6, 1150/7, 

1150/8, 1150/9, 1150/10, 1150/11, 1153/1, 1177/1, 1189/2, 1195, 1197/2, 1203, 1204  k.ú.Jezdovice (sousední 

pozemky - p.č.1150/1 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.st.70, 11, 12, 1150/1, 1177/1, 1197/1 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.13/1 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.st.10, st.13/1, 6/7, 8, 9/1, 11, 12, 13/1, 1116/1, 1150/1, 1196, 1205, 1211 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - 

p.č.1177/1 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.59, 1153/1, 1178/1, 1197/2 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.57 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.11, 13/1, 1177/1, 1197/1 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.12 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.st.46, st.84, st.101, 53/2, 54/3, 54/5, 63, 1007/1, 1007/3, 1014, 1033, 1034/1, 1034/2, 1039/1, 1039/2, 1042/1, 

1042/2, 1042/3, 1043, 1044, 1051, 1056, 1060/1, 1153/1, 1179, 1182/1, 1183, 1185, 1186 k.ú.Jezdovice (sousední 

pozemky - p.č.1180/1 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.st.34, st.35, st.39/1, 47/1, 1075/1, 1075/2, 1153/1, 1201 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.47/2 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.st.36, st.38, st.39/1, 47/2, 1071/1, 1075/1, 1075/2 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.st.35 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.st.35, 47/2, 1071/1, 1075/1, 1075/3 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.1075/2 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.1071/1, 1075/1, 1075/2, 1075/4, 1104/5, 1104/6, 1104/8 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.1075/3 

k.ú.Jezdovice) 

- p.č.1071/1, 1075/3, 1075/6, 1104/5, 1104/8, 1104/9, 1104/10 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.1075/4 

k.ú.Jezdovice) 

- p.č.1075/3, 1075/4, 1104/5, 1104/9, 1188/1 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.1104/8 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.1096/1, 1096/2, 1096/3, 1100/5, 1100/6, 1100/7, 1101, 1104/2, 1104/5, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 

1109/1, 1109/4, 1109/6, 1109/7, 1109/9, 1109/10, 1109/11, 1109/12, 1110/3, 1110/6, 1110/25, 1110/30, 1110/31, 

1110/32, 1110/33, 1110/34, 1110/35, 1110/36, 1110/38, 1110/40, 1124/3, 1188/2 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - 

p.č.1188/1 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.1109/1, 1109/11, 1110/2, 1110/16, 1110/17, 1188/1 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.1109/12 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.st.90, 1109/1, 1109/11, 1110/12, 1110/2, 1110/17, 1113/2, 1150/1, 1150/6, 1150/7 k.ú.Jezdovice (sousední 

pozemky - p.č.1110/16 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.st.83, st.92/1, st.93, 35, 1110/14, 1110/20, 1110/22, 1115/2, 1118/7, 1118/9, 1118/16, 1118/22, 1150/1, 1189/1 

k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.1189/2 k.ú.Jezdovice) 
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- p.č.st.69/1, st.69/7, st.69/8, st.79, 1086/2, 1088, 1090/1, 1090/2, 1092/4, 1092/6, 1092/7, 1110/6, 1110/11, 1110/14, 

1110/30, 1110/31, 1110/32, 1110/33, 1110/34, 1110/39, 1111/1, 1111/2, 1111/3, 1111/4, 1118/14, 1118/15, 1118/16, 

1118/17, 1118/18, 1118/23, 1118/24, 1118/25, 1124/2, 1124/3, 1125, 1132/1, 1136/1, 1136/12, 1136/13, 1136/18, 

1189/2, 1189/3, 1200, 4564/1 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.1189/1 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.1109/9, 1110/5, 1110/14, 1110/25, 1110/37, 1111/1, 1188/1, 1189/1 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.1110/6 

k.ú.Jezdovice) 

- p.č.st.93, st.110, 1110/20, 1110/21, 1110/23, 1110/24, 1150/1, 1189/2 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.1110/22 

k.ú.Jezdovice) 

- p.č.1115/4, 1115/5, 1115/7, 1116/1, 1116/4, 1117/1, 1117/4, 1117/5, 1117/6, 1117/7, 1122/1, 1136/4, 1136/14, 

1136/16, 1140/1, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1147, 1150/1, 1192, 1200, 3705/9, 3734/3, 3735/3 k.ú.Jezdovice 

(sousední pozemky - p.č.1195 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.1115/7, 1117/4, 1118/8, 1118/19, 1195 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.1115/5 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.st.159, st.160, 1115/5, 1117/4, 1117/5, 1118/8, 1118/17, 1118/20 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.1118/19 

k.ú.Jezdovice) 

 

Stanovení okruhu účastníků řízení:  

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Stavební úřad  k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ust. 

85 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) 

pouze vlastníkům pozemků (a stavbám na nich), na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, které mají 

vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům (a stavbám na nich). Vlastnictví ani jiná práva k dalším 

(vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.   

 

Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti táž dnem, kdy 

stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje to neplatí, byla-li realizace 

záměru již zahájena. 

P o u č e n í  

Proti tomuto výroku mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den 

následující po dni oznámeni rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden 

stejnopis zůstal stavebnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání bude postoupeno Krajskému úřadu 

kraje Vysočina k rozhodnutí  

 

   Luděk Rudolf Ing. v.r. 

 vedoucí odboru stavební úřad MěÚ Třešť 
         otisk úředního razítka 

 

 

 

 

 

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení. 

 

 

Datum vyvěšení: ....................     Datum sejmutí: .................... 

 

 

    ....................       .................... 

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení    Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí 

Razítko:           Razítko: 

 

 

Obdrží : 

účastníci řízení  dle § 85 odst.1 jednotlivě : 

- Obec Jezdovice, Jezdovice 90, 589 01 Třešť, IČ:42634628 

- Vladimír Cvak 19.9.1971, Jezdovice 38, 589 01  TŘEŠŤ 

- Luboš Hartl 3.7.1966, Jezdovice 97, 589 01  TŘEŠŤ 

- Hana Hartlová 21.4.1969, Jezdovice 97, 589 01  TŘEŠŤ 

- Hana Hejdová 10.7.1977, Demlova 3594/14, 586 01  JIHLAVA  

- Petra Jiráková 26.11.1977, Jezdovice 19, 589 01  TŘEŠŤ 

- Jaroslav Jon 3.1.1939, Jezdovice 11, 589 01  TŘEŠŤ 

- Rostislav Liška 22.9.1967, Jezdovice 27, 589 01  TŘEŠŤ 
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- Zdeněk Majdič 4.11.1964, Jezdovice 58, 589 01  TŘEŠŤ 

- Dana Majdičová 23.5.1966, Jezdovice 58, 589 01  TŘEŠŤ 

- Libor Mifka 17.3.1986, Jezdovice 19, 589 01  TŘEŠŤ 

- Jaroslav Mikeš 23.9.1955, B. Smetany 892/11, 589 01  TŘEŠŤ 

- Jiří Nevrkla 30.10.1955, Jezdovice 72, 589 01  TŘEŠŤ 

- Eva Nevrklová 18.10.1955, Zahradní 3518/24, 586 01  JIHLAVA  

- Pavel Novák 30.12.1951, Jezdovice 87, 589 01  TŘEŠŤ 

- Petr Novák 13.12.1980, Dušejov 124, 588 05  DUŠEJOV 

- Jitka Nováková 5.3.1967, Jezdovice 12, 589 01  TŘEŠŤ 

- Marie Nováková 6.7.1960, Dušejov 124, 588 05  DUŠEJOV 

- Zdeňka Svobodová 9.6.1947, Jezdovice 53, 589 01  TŘEŠŤ 

- František Tůma 11.1.1956, 5.května 915,362 51  JÁCHYMOV 

- Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33  JIHLAVA 

- Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16,586 01  JIHLAVA  

- Rybářství Vysočina s.r.o., V Kaštanech 230/11, 589 01  TŘEŠŤ 

- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00  PRAHA 3 

- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00  PRAHA  

- Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00  PRAHA  

 

účastníci řízení podle §85 odst.2 písm. b) stavebního zákona - identifikace označením pozemků a staveb evidovaných v 

katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru, veřejnou vyhláškou : 

- p.č.st.78, 141/9, 141/12, 178/1, 178/4, 178/13, 178/18, 178/19, 178/20, 178/21, 178/24, 178/25, 178/27, 1156/14, 

1163/3 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.1163/2 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.st.78, st.95/1, st.95/2, 174/1, 178/13, 178/14, 178/15, 178/16, 178/17, 178/20, 178/31, 182/36, 182/37, 182/47, 

182/52, 1159, 1163/2, 1163/3, 1253 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.178/1 k.ú.Jezdovice)  

- p.č.st.2, st.4, st.86, 4, 178/12, 178/21, 178/25, 178/26, 178/29, 178/30, 1156/14, 1163/2 k.ú.Jezdovice (sousední 

pozemky - p.č.178/4 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.st.78, 178/1, 178/13, 178/18, 1163/2  k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.178/20 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.st.5, 5, 178/4, 178/19, 178/21, 1156/8, 1156/13, 1156/15, 1163/2  k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.1156/14 

k.ú.Jezdovice) 

- p.č.st.7/1, st.54/2, st.55, 95, 98/1, 109/2, 178/10, 178/22, 426/3, 429/3, 1151/2, 1155/1, 1156/1, 1156/6, 1156/7, 

1156/9, 1156/12, 1156/13, 1156/14, 1156/15, 1156/16, 1156/17, 1156/18, 1156/19, 1156/20, 1156/21, 1156/22, 

1156/23, 1156/24, 1156/25, 1156/26, 1156/27, 1156/28, 1156/29, 1156/30, 1156/31, 1156/32, 1156/33, 1156/34, 

1156/35, 1156/36, 1156/37, 1156/38, 1156/39, 1156/40, 1156/41, 1156/42, 1156/56, 1156/66, 1211, 4565/1   

k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.1156/8 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.1151/2, 1156/6, 1156/8, 1156/32, 1177/2 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.1156/33 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.6/1, 6/9, 179/1, 1116/2, 1151/1, 1151/2, 1156/31, 1156/32, 1156/33, 1211 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - 

p.č.1177/2 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.st.8, 6/1, 6/5, 6/7, 6/9, 6/10, 66/2, 68/1, 68/4, 70/1, 71/1, 72/4, 73, 74/1, 75/1, 75/3, 101/3, 106/7, 106/21, 106/28, 

109/1, 109/6, 111/1, 111/2, 118/1, 122/1, 124/1, 124/2, 179/1, 179/2, 179/3, 179/4, 179/5, 933/1, 934/2, 934/3, 942/4, 

942/5, 942/6, 942/8, 942/15, 942/23, 942/24, 654/2, 955/1, 1116/1, 1116/2, 1116/3, 1151/1, 1155/1, 1156/8, 1156/29, 

1156/30, 1156/31, 1156/66, 1177/1, 1177/2, 1196, 1199/5, 1212, 1213, 1214, 1215, 1235, 1236/1, 1236/3, 1081/4, 

1081/6, 1105, 3696, 4591 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.1211 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.106/21, 1211, 1214 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.106/7 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.106/7, 106/28, 1211, 1214 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.106/21 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.106/2, 106/6, 106/21, 106/26, 106/27, 121, 124/2, 124/3, 1196, 1197/2, 1211, 1214 k.ú.Jezdovice (sousední 

pozemky - p.č.106/28 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.68/8, 68/9, 106/7, 106/21, 106/28, 1197/2, 1211, 1213 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.1214 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.st.73, st.75/1, 178/11, 178/18, 1156/13, 1156/14, 1163/2, 1219 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.178/19 

k.ú.Jezdovice) 

- p.č.179/1, 1151/2, 1156/8, 1156/11, 1156/33, 1177/2  k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.1156/32 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.st.49, st.50/1, st.50/2, st.51, st.52, st.53, st.54/1, st.54/3, st.55, st.56, st.57/1, st.57/2, st.58, st.59, st.60/2, st .60/3, 

st.61, st.62/1, st.62/2, st.63, st.64/1, st.64/2, st.74, st.97, st.98, 68/4, 69/4, 72/3, 76/1, 76/3, 77/1, 81, 82/2, 91/1, 91/3, 

95, 101/9, 103, 104, 106/15, 106/26, 106/22, 106/23, 106/24, 1155/2, 1155/3, 1155/5, 1155/6,1155/7, 1156/1, 1156/8, 

1156/56, 1156/57, 12111215, 1218, 1220, 1221, 1222, 1223  k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.1155/1 

k.ú.Jezdovice) 

- p.č.st.55, 91/1, 95, 1155/1, 1156/1, 1156/8, 1156/57 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.1156/56 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.429/3, 431, 1156/1, 1156/8, 1156/28, 1156/43, 1156/44, 1165 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.1156/42 

k.ú.Jezdovice) 

- p.č.326/80, 429/3, 429/4, 431, 1156/28, 1156/42, 1156/43 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.1165 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.st.55, st.100, 95, 792/67, 792/80, 861, 928, 929/1, 929/4, 929/5, 932/1, 934/1, 942/17, 1155/1, 1156/3, 1156/4, 

1156/5, 1156/8, 1156/28, 1156/42, 1156/53, 1156/44, 1156/45, 1156/46, 1156/47, 1156/48, 1156/49, 1156/51, 
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1156/52, 1156/53, 1156/54, 1156/55, 1156/56, 1156/57, 1156/58, 1156/59, 1156/60, 1156/61, 1156/62, 1156/63, 

1206, 1208, 1097, 1109/1 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.1156/1 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.106/2, 106/28, 124/2, 124/3, 1196 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.121 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.st.11/1, 6/7, 8, 9/2, 9/4, 10/1, 10/4, 106/2, 106/26, 106/27, 106/28, 121, 124/2, 124/3, 1177/1, 1197/1, 1197/2, 

1211 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.1196 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.st.10, st.11/1, st.13/1, 8, 9/3, 9/4, 1196 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.9/2 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.st.11/1,9/2, 9/3, 10/4, 1196 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.9/4 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.st.10, 9/2, 1177/1, 1196 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.8 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.st.117, 98/1, 98/2, 100, 108, 109/7, 1156/8, 1156/40, 1156/41k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.109/2 

k.ú.Jezdovice) 

- p.č.109/2, 109/7, 1156/8, 1156/40 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.156/41 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.109/2, 109/7, 112, 1156/8, 1156/39, 1156/41 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.156/40 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.109/3, 109/7, 112, 1156/8, 1156/38, 1156/40 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.156/39 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.109/3, 112, 113, 1156/8, 1156/37, 1156/39 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.156/38 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.109/1, 109/3, 113, 1156/8, 1156/36, 1156/38 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.156/37 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.109/1, 109/6, 113, 1156/35, 1156/37 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.156/36 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.st.168, 109/1, 109/6,, 118/1, 122/1,124/1, 1156/8, 1156/34, 1156/36 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.156/35 

k.ú.Jezdovice) 

- p.č.st.168, 109/6, 122/1, 1156/35, 1211 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.118/1 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.109/1, 118/1, 1156/35,  1156/36, 1211 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.109/6 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.st.5, st.6, 5, 1156/8, 1156/14, 1156/16 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.1156/151 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.68/5, 68/6, 934/2, 955/5, 955/6, 955/7, 955/8, 955/9, 955/10, 855/11, 958/2, 965/2, 966/2, 967/2, 968/2, 971, 972, 

975/2, 976/2, 977/2, 1197/2, 1211, 1213 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.1212 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.68/5, 1197/2, 1212. 1213 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.68/6 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.st.47/1, st.47/2, st.48, 56, 57, 58, 59, 60, 1153/1, 1178/2 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.1178/1 

k.ú.Jezdovice) 

- p.č.st.33, st.39/1, st.40, st.41, st.42, st.43, st,44/1, st.44/2, st.45, st.46, 13/2, 44, 47/1, 47/2, 50/1, 50/2 , 51, 53/1, 53/2, 

54/3, 56, 57, 1150/1, 1153/2, 1153/4, 1178/1, 1180/1, 1197/2, 1201, 1217 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - 

p.č.1153/1 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.st.14, st.15, st.16, st.17, st.18, st.19/2, st.20, st.21, st.22, st.23, st.24, st.25/1, st.25/5, st.26, st.27, st.28, st.29, 

st.30/1, st.30/2, st.31/2, st.33, st.70, st.77/2, st.81, st.110, 13/1, 13/2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29/1, 30, 31 32/1, 32/2 , 33/3, 35, 37, 38, 39/1, 39/2, 40/1, 40/2, 40/3, 41/1, 41/2, 43, 1110/16, 1110/22, 

1113/8, 1113/9, 1113/10, 1115/1, 1115/2, 1115/4, 1115/10, 1116/1, 1150/2, 1150/3, 1150/4, 1150/5, 1150/6, 1150/7, 

1150/8, 1150/9, 1150/10, 1150/11, 1153/1, 1177/1, 1189/2, 1195, 1197/2, 1203, 1204  k.ú.Jezdovice (sousední 

pozemky - p.č.1150/1 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.st.70, 11, 12, 1150/1, 1177/1, 1197/1 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.13/1 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.st.10, st.13/1, 6/7, 8, 9/1, 11, 12, 13/1, 1116/1, 1150/1, 1196, 1205, 1211 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - 

p.č.1177/1 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.59, 1153/1, 1178/1, 1197/2 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.57 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.11, 13/1, 1177/1, 1197/1 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.12 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.st.46, st.84, st.101, 53/2, 54/3, 54/5, 63, 1007/1, 1007/3, 1014, 1033, 1034/1, 1034/2, 1039/1, 1039/2, 1042/1, 

1042/2, 1042/3, 1043, 1044, 1051, 1056, 1060/1, 1153/1, 1179, 1182/1, 1183, 1185, 1186 k.ú.Jezdovice (sousední 

pozemky - p.č.1180/1 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.st.34, st.35, st.39/1, 47/1, 1075/1, 1075/2, 1153/1, 1201 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.47/2 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.st.36, st.38, st.39/1, 47/2, 1071/1, 1075/1, 1075/2 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.st.35 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.st.35, 47/2, 1071/1, 1075/1, 1075/3 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.1075/2 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.1071/1, 1075/1, 1075/2, 1075/4, 1104/5, 1104/6, 1104/8 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.1075/3 

k.ú.Jezdovice) 

- p.č.1071/1, 1075/3, 1075/6, 1104/5, 1104/8, 1104/9, 1104/10 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.1075/4 

k.ú.Jezdovice) 

- p.č.1075/3, 1075/4, 1104/5, 1104/9, 1188/1 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.1104/8 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.1096/1, 1096/2, 1096/3, 1100/5, 1100/6, 1100/7, 1101, 1104/2, 1104/5, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 

1109/1, 1109/4, 1109/6, 1109/7, 1109/9, 1109/10, 1109/11, 1109/12, 1110/3, 1110/6, 1110/25, 1110/30, 1110/31, 

1110/32, 1110/33, 1110/34, 1110/35, 1110/36, 1110/38, 1110/40, 1124/3, 1188/2 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - 

p.č.1188/1 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.1109/1, 1109/11, 1110/2, 1110/16, 1110/17, 1188/1 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.1109/12 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.st.90, 1109/1, 1109/11, 1110/12, 1110/2, 1110/17, 1113/2, 1150/1, 1150/6, 1150/7 k.ú.Jezdovice (sousední 

pozemky - p.č.1110/16 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.st.83, st.92/1, st.93, 35, 1110/14, 1110/20, 1110/22, 1115/2, 1118/7, 1118/9, 1118/16, 1118/22, 1150/1, 1189/1 

k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.1189/2 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.st.69/1, st.69/7, st.69/8, st.79, 1086/2, 1088, 1090/1, 1090/2, 1092/4, 1092/6, 1092/7, 1110/6, 1110/11, 1110/14, 

1110/30, 1110/31, 1110/32, 1110/33, 1110/34, 1110/39, 1111/1, 1111/2, 1111/3, 1111/4, 1118/14, 1118/15, 1118/16, 
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1118/17, 1118/18, 1118/23, 1118/24, 1118/25, 1124/2, 1124/3, 1125, 1132/1, 1136/1, 1136/12, 1136/13, 1136/18, 

1189/2, 1189/3, 1200, 4564/1 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.1189/1 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.1109/9, 1110/5, 1110/14, 1110/25, 1110/37, 1111/1, 1188/1, 1189/1 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.1110/6 

k.ú.Jezdovice) 

- p.č.st.93, st.110, 1110/20, 1110/21, 1110/23, 1110/24, 1150/1, 1189/2 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.1110/22 

k.ú.Jezdovice) 

- p.č.1115/4, 1115/5, 1115/7, 1116/1, 1116/4, 1117/1, 1117/4, 1117/5, 1117/6, 1117/7, 1122/1, 1136/4, 1136/14, 

1136/16, 1140/1, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1147, 1150/1, 1192, 1200, 3705/9, 3734/3, 3735/3 k.ú.Jezdovice 

(sousední pozemky - p.č.1195 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.1115/7, 1117/4, 1118/8, 1118/19, 1195 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.1115/5 k.ú.Jezdovice) 

- p.č.st.159, st.160, 1115/5, 1117/4, 1117/5, 1118/8, 1118/17, 1118/20 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.1118/19 

k.ú.Jezdovice) 

- p.č.st.43, 10/1, 13/2, 50/1, 50/2, 57, 59, 64, 67, 68/5, 68/6, 68/8, 68/9, 106/27, 106/28, 955/2, 955/4, 955/10, 974, 

982/1, 983, 984, 985, 986, 987, 989, 990, 991, 995, 1046/1, 1046/4, 1046/5, 1046/6, 1150/1, 1153/1, 1196, 1197/1,  

1199/6, 1212, 1213, 1214, 69/1, 1081/5 k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.1197/2 k.ú.Jezdovice) 

DOSS : 

- Magistrát města Jihlavy OŽP/Oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší, Masarykovo nám. 1, 586 28  

JIHLAVA 

- Magistrát města Jihlavy OŽP/Oddělení ochrany přírody a krajiny, ZPF, Masarykovo nám. 1, 586 28  JIHLAVA 

- Magistrát města Jihlavy OD/Odbor dopravy - dopravní úřad, Masarykovo nám. 1, 586 28  JIHLAVA 

- Magistrát města Jihlavy OŽP/Oddělení vodního hospodářství - vodoprávní úřad, Masarykovo nám. 1, 586 28  

JIHLAVA 

- Magistrát města Jihlavy OŽP/Oddělení lesního hospodářství a myslivosti, Masarykovo nám. 1, 586 28  JIHLAVA  

- Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, ÚO Jihlava, Sokolovská 2, 586 01  JIHLAVA 

- Drážní úřad, sekce stavební, oblast Plzeň, Škroupova 11, 301 36  PLZEŇ 

- Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, Tolstého 1914/15, 586 01  JIHLAVA  

- PČR, KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA - ÚO JIHLAVA – DI, Vrchlického 46, 586 04  

JIHLAV 

OSTATNÍ : 

- RWE DS, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00  PRAHA 3 

- E.ON Servisní, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49  ČESKÉ BUDĚJOVICE 

- ČD-Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00  PRAHA 3 

- Muzeum Vysočiny, Masarykovo nám. 55, 586 01  JIHLAVA  

- Povodí Moravy,s.p., Dřevařská 11, 601 75  BRNO 

- spis STÚ Třešť 

 

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí : 

- Městský úřad Třešť, Revoluční 20/1, 589 14 Třešť 

- Obec Jezdovice, Jezdovice 90, 589 01 Třešť, IČ:42634628 

 

Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, STAVBA 

NEUVEDENÁ  v PÍSM.A) AŽ E) (ÚR - dle pol.17 odst.1f/ - 20 000,-Kč).  
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