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Městský úřad Třešť 
Revoluční 20/1 
589 14 Třešť 

 

 
Navrhovatel: 
Obec  Jezdovice , Jezdovice č.p. 90 Třešť  589 01   IČ:  42634628 

  
 
 

ROZHODNUTÍ 
 
Městský úřad Třešť, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení a  dle .  § 13 odst. 1 písm.e)   zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákona)  a dle §16 odst.1 a    §40  odst.5 písm. b) zákona  č. 
13/1997 Sb., zákon  o pozemních komunikací a   v souladu s ustanovením § 94a odst. 1 stavebního zákona a §140 zákona 
č.500/2004 Sb), ve znění pozdějších předpisů, ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal žádost o územní 
rozhodnutí a stavební povolení na stavbu „Chodník  podél silnice II/406  Jezdovice “ , na pozemcích :  1156/1, 1156/8, 
1156/17, 1156/18, 1156/33, 1156/34, 1156/35, 1156/36, 1156/37, 1156/38, 1156/56,  dále 1155/1,1156/6 st. 168, st. 169 a 
1151/1, 1151/2  v katastrálním území Jezdovice., kterou dne 28.6.2016 podalo  Obec  Jezdovice , Jezdovice č.p. 90 Třešť  
589 01   IČ:  42634628 (dále jen „stavebník") a na základě toho vydává : 
 
 

I. 

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

r o z h o d n u t í   o  u m í s t ě n í  s t a v b y 
 
na stavbu :  „Chodník  podél silnice II/406  Jezdovice “ , na pozemcích :  1156/1, 1156/8, 1156/17, 1156/18, 1156/33, 
1156/34, 1156/35, 1156/36, 1156/37, 1156/38, 1156/56,  dále 1155/1,1156/6 st. 168, st. 169 a 1151/1, 1151/2  v katastrálním 
území Jezdovice.  

Druh a účel umisťované stavby: 

    

 
Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky : 
 
1. Stavba bude umístěna na  pozemcích : 1156/1, 1156/8, 1156/17, 1156/18, 1156/33, 1156/34, 1156/35, 1156/36, 1156/37, 

1156/38, 1156/56,  dále 1155/1,1156/6 st. 168, st. 169 a 1151/1, 1151/2  v katastrálním území Jezdovice.  

2. Navrhovaná stavba  je zakreslena ve výkrese –  situace stavby,  M 1:1000 , výkres č. 1A ,  a situace  chodníku  měřítko 
1:500 výkres  č. 102 

3. Stavba bude umístěna podle projektové dokumentace, kterou zpracoval  Urbanistické  středisko  Jihlava  Matky Boží  11 
Jihlava   Ing. Ladislav  Myslivec  Aktualizoval  Zdeněk  Drastich  Vaňovská  Třešť . ČKAIT  1002730 

4. Před započetím zemních prací je nutno požádat správce jednotlivých inženýrských sítí (IS) o přesné vytýčení tras 
podzemních vedení, podmínky stanovené jednotlivými správci musí být respektovány. 

5. 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) 

 

Váš dopis ze dne  

 
Číslo jednací 

3370/2016-203/2016-43/2016-STU 

Oprávněná úřední osoba 

Bc. Kateřina  Pavlů 

 V Třešti dne 

 26.8.2016 

Odbor stavební úřad 
Tel: 567 584 925, Fax: 567 224 125 
IC: 00286753 
E-mail: pavlu@trest.cz 
www.trest.cz 
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II. 

Podle § 16 odst 1 silničního  zákona  s   § 115 stavebního zákona vydává  

 

s t a v e b n í   p o v o l e n í                            
 
na stavbu :  Chodník  podél silnice II/406  Jezdovice “ , na pozemcích :  1156/1, 1156/8, 1156/17, 1156/18, 1156/33, 
1156/34, 1156/35, 1156/36, 1156/37, 1156/38, 1156/56,  dále 1155/1,1156/6 st. 168, st. 169 a 1151/1, 1151/2  v katastrálním 
území Jezdovice.  
  
v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení a 
umístění stavby, členění na objekty, užívání stavby, ale i rozsah záboru staveniště, organizace výstavby, splnění požadavků 
danými předpisy atd. 
 
Členění stavby: 
Chodníky  podél silnice II/406 
 
Stavba   obsahuje  : zbudování chodníku  podél silnice II/406 o celkovém rozsahu  525,5 m   šířka  chodníku 1,5m příčný sklon  
chodníku  do  2% konstrukce  chodníku   zámková  dlažba   tl. 60mm u vjezdů  zesílená konstrukce   tl. 80mm. Chodníky   
v prostoru  přechodů pro  chodce  budou vybaveny  varovnými  pásy v šíři 400mm a na ně navazujícími  signálními  pásy  
v šíři  80-100cm.  

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky : 

6. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené ve stavebním řízení, zpracované společností   
Urbanistické  středisko  Jihlava  Matky Boží  11 Jihlava   Ing. Ladislav  Myslivec  Aktualizoval  Zdeněk  Drastich  
Vaňovská  Třešť . ČKAIT  1002730 , případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního 
stavebního úřadu. 

7. Stavebník zajistí vytyčení prostorové plochy (včetně případného dočasného záboru pozemků)  stavby subjektem k tomu 
oprávněným. 

8. Zemní práce budou provedeny  v rozsahu   základových konstrukcí , provádění výkopů  strojně  s ručním dočištění   
Výkopy v rozsahu  325m3 násypy  v rozsahu  20m3 . Zemní práce  budou  prováděny  dle ČSN  37 3050. 

9. Před zahájením  zemních  prací  musí být provedeno  výškové a  polohové vytyčení  tras stávajících inženýrských  sítí 
v zájmovém území. 

10. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, požární ochrany a 
dbát o ochranu zdraví osob na staveništi, zvláště zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. 

11. 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) 

12. Před zahájením  všech zemních prací je nutno, aby stavebník vytyčil podzemní zařízení nacházející se v prostoru 
staveniště a v případě jejich existence dbal na to, aby nedošlo k jejich porušení a poškození  . 

13. Při stavbě budou dodržena jednotlivá ustanovení vyhlášky č.268/2009 Sb., o obecných požadavcích na stavby, a příslušné 
technické normy, vyhlášky č.23/2008 Sb. o technických podmínkách požární bezpečnosti staveb a a požadavky pro 
bezbariérové využívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a  orientace ve smyslu vyhl.369/2001 Sb. 

14. Při stavbě  budou realizovány požadavky  účastníků  řízení   Hromadné  vyjádření  účastníků řízení :  

- Majdič Zdeněk a Majdičová Dana, Jezdovice č.p. 58, 589 01 Třešť  Osadit svislou izolaci proti vodě podél rodinného 
domku. - Provést výškové napojení vjezdu do zahrady na úrovni stávajícího kamenného prahu ve vjezdové bráně. 

- Vondrák Jaroslav a Vondráková Anna, Jezdovice č.p.33, 58901 Třešť  -  Realizovat změnu výškového osazení vstupní 
branky a vjezdových vrat do dvora rodinného domku č.p. 33 na parc. 7/1 na výškovou úroveň nově realizovaného 
chodníku tak, že stávající vrata se osadí na nové ocelové vratové sloupky, které budou osazené v ose stávajících 
kamenných sloupků z dvorní strany a kamenné sloupky zachovat, vstupní branka zůstane na původním  místě a výškové 
osazení bude realizováno navýšením stávajícího ocelového sloupku, na kterém jsou osazeny panty vstupní branky.  Pěší 
přístup do RD bude upraven tak, že se rozebere stávající dlažba z kamenných desek, po vnější hraně se provede základová 
konstrukce, na kterou se zpět osadí kamenné desky ve spádu daným výškovou úrovní vstupu do RD (teracová dlažba) a 
nově zřízeným prahem pod vstupní brankou, na přechodu mezi kamennými deskami a teracovou dlažbou se osadí 
odvodňovací žlab, aby se zabránilo stékání vody z plochy kamenných desek do objektu RD. 
Vjezd do dvora bude spádově upraven tak, že od stávajícího terénu v rovině hrany vstupní verandy ve dvoře se provede 
zpevněný asfaltový povrch po hranu nového prahu v ose stávajících kamenných sloupků u vjezdové brány, šířka 
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zpevněného povrchu ve dvoře bude 4,0 m.Vjezd do garáže a do zahrady (parc.č. 124/1) realizovat tak,  aby v celé šířce 
vjezdu  (od hrany garážových vrat po krajový ocelový sloupek vjezdových vrat do zahrady) byl proveden zpevněný 
asfaltový povrch.Provést opravu kontrolních šachet na kanalizaci na parc.č. 124/1, kterou se odvádí dešťová voda 
z komunikace II/406 přes naši parcelu do vodoteče.  

- Jílek Miroslav, Nerudova 1267/12, 58901Třešť Zachovat šířku stávajícího zpevněného komunikačního připojení zahrady 
parc.č.  109/1 a novou zpevněnou asfaltovou plochu ukončit na hranici této parcely. 

- Vondrák Jan, Jezdovice č.p. 73, 589 01 Třešť  Provést vyspádování vjezdu na parcelu číslo 109/3 od hrany nového 
chodníku tak, aby byla přibližně ve stejném spádu jako stávající sjezd.  Provést změnu výškového osazení vjezdové brány 
tak, že vjezdová brána zůstane stávající a budou zvýšeny stávající kovové vratové sloupky. Celou plochu komunikačního 
připojení provést zpevněnou s asfaltovým povrchem. U vjezdové brány z obou stran provést navýšení stávající betonové 
podezdívky oplocení a nově výškově osadit stávající drátěná plotová pole. 

- Novotná Eva, Jezdovice č.p. 23, 589 01 Třešť Provést zpevněné komunikační připojení zahrady parc.č.  98/1 a novou 
zpevněnou asfaltovou plochu ukončit na hranici této parcely. 

- Pavlásková Radka, Jezdovice č.p. 63, 589 01 Třešť  Realizovat změnu výškového osazení vstupní branky a vjezdových 
vrat do dvora rodinného domku č.p. 63 na parc. st. 54/2 na výškovou úroveň nově realizovaného chodníku tak, že stávající 
vrata i vstupní branka se osadí na stávající navýšené ocelové vratové sloupky, Pěší přístup do RD bude upraven tak, že se 
rozebere stávající dlažba, po vnější hraně se provede základová konstrukce, na kterou se osadí obruba a bude provedena 
nová zámková dlažba. Výškově bude navazovat na teracovou dlažbu vstupní chodby, výškový rozdíl mezi verandou a 
nově osazeným prahem na úrovni chodníku bude vyrovnán schodišťovými stupni, na přechodu mezi zámkovou dlažbou a 
teracovou dlažbou se osadí odvodňovací žlab, aby se zabránilo stékání vody do objektu RD.Vjezd do dvora bude spádově 
upraven tak, že od stávajícího terénu v rovině hrany garážových vrat ve dvoře (pravá strana z čelního pohledu)  se provede 
zpevněný asfaltový povrch po hranu nového prahu v ose vjezdové brány, šířka zpevněného povrchu ve dvoře bude 6,0 m. 
U vjezdové brány z pravé stany provést navýšení stávající betonové podezdívky oplocení (1 pole) a nově výškově osadit 
stávající oplocení. Vjezd do průjezdu v objektu rodinného domku č.p. 63 bude výškově upraven tak, aby byl na úrovni 
nově zřizovaného chodníku. Stávající vjezdová vrata budou nově výškově osazena na úroveň nového chodníku, bude 
ubouráno stávající nadpraží vrat a bude provedeno nové nadpraží na úroveň potřebné výšky tak, aby zde bylo možno 
osadit stávající vrata. V průjezdě bude provedena nová zámková dlažba ve spádu směrem do dvora, ukončená na hranici 
objektu betonovým obrubníkem. Výškový rozdíl mezi novým prahem a původním terénem ve dvorní části bude dorovnán 
hutněným štěrkopískem. Prostor chodníku mezi vjezdovou branou do dvora a průjezdem bude výškově upraven tak, že 
výšková úroveň nového chodníku bude o cca 85 cm níže než stávající okenní parapety, výškový rozdíl mezi chodníkem 
před vjezdy a chodníkem před rodinným domkem č.p. 63 bude řešen vyspádováním. Výškový rozdíl mezi stávající 
komunikací II/406 a novým chodníkem bude řešen opěrnou zdí, na které bude trvale osazeno zábradlí s demontovatelnou 
výplní. Tato výplň bude na zábradlí osazována v zimním období, aby se zabránilo rozstřiku sněhové kaše na okna mého 
RD. Kolem celého objektu RD z uliční fronty bude osazena svislá izolace proti zemní vlhkosti, chodník bude vyspádován 
od objektu, dešťové vody z tohoto sníženého prostoru budou odváděny do nově zřízené dešťové kanalizace odvodňovacím 
žlabem, situovaným podél opěrné zdi. Do plochy chodníku je třeba osadit odvětrávací tvarovky, které se napojí na 
stávající větrací otvory ze sklepních prostor. 

- Pelán Drahomír, Jezdovice č.p. 25, 589 01 Třešť Realizovat změnu výškového osazení vstupní branky a vjezdových vrat 
do dvora rodinného domku č.p. 25 na parc. st. 55 na výškovou úroveň nově realizovaného chodníku tak, že stávající vrata 
i vstupní branka se osadí na stávající navýšené ocelové vratové sloupky. Výškový rozdíl mezi stávající a novou výškou 
prahu v dvorní části vyrovnat hutněným štěrkopískem.Zachovat šířku stávajícího zpevněného komunikačního připojení 
zahrady parc.č.  95 a novou zpevněnou asfaltovou plochu ukončit na hranici této parcely.  

15. Při provádění stavby je třeba si počínat tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání sousedních pozemků a staveb  
a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků a staveb, dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému 
omezování práv vlastníků sousedních pozemků a staveb, k ohrožení života a zdraví osob, zvířat, k nadměrnému 
znečišťování okolí stavby, k poškozování   majetku a zeleně. Po s končení stavby je stavebník povinen uvést okolí stavby 
/sousední pozemek nebo stavbu/ do původního stavu.  

16. Stavba bude prováděna dodavatelsky –  dodavatel, stavební podnikatel bude vybrán následným výběrovým řízením a poté 
oznámen příslušnému stavebnímu úřadu (ještě před započetím stavby). 

17. Před zahájením stavby umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechá jej 
tam až do dokončení stavby. 

18. S odpadem, vznikajícím při stavební činnosti, bude nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. O odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů a ostatní související předpisy, při stavbě vzniklé 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, 
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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, konkrétní druhy odpadů, které budou při 
realizaci uvedeného záměru vznikat, musí být rozlišeny a podle své nebezpečnosti zařazeny do kategorií (Katalog odpadů 
– vyhl.MŽP ČR č.381/2001 Sb., kategorie O a N), na základě zjištěných kategorií je nutné hledat pro jednotl. druhy  
odpadů vhodný způsob využití, popř. odstranění, který není v rozporu s danými předpisy, průvodce odpadů, právnická 
nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž činnosti odpady vznikají, popř. organizace stavební práce provádějící, 
je povinen dodržovat veškerá ustanovení citovaného zákona a ostatních souvisejících předpisů v odpadovém hospodářství, 
při provozu je nutné dodržovat jednotlivá ustanovení zákona č.86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších 
zákonů 

19. Dešťové  vody  z chodníku a silnice   budou svedeny obrubníkovými vpusti  

20. Kontrolní prohlídky stavby budou provedeny   v souladu s předloženým plánem kontrolních prohlídek ( 

21. Ukončení každé etapy oznámí stavebník stavebnímu úřadu v dostatečném předstihu. Bez provedení kontrolní prohlídky 
nelze ve stavbě dále pokračovat. 

22. Při realizaci stavby 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 30.11.2015, 
čj.:MMJ/OŽP/1048/2015-193855/2015/MMJ 

- při stavbě vzniklé 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    

- konkrétní druhy odpadů, které budou při realizaci uvedeného záměru vznikat, musí být rozlišeny a podle své 
nebezpečnosti zařazeny do kategorií (Katalog odpadů – vyhl.MŽP ČR č.381/2001 Sb., kategorie O a N), na základě 
zjištěných kategorií je nutné hledat pro jednotl. druhy  odpadů vhodný způsob využití, popř. odstranění, který není 
v rozporu s danými předpisy  

- průvodce odpadů, právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž činnosti odpady vznikají, popř. 
organizace stavební práce provádějící, je povinen dodržovat veškerá ustanovení citovaného zákona a ostatních 
souvisejících předpisů v odpadovém hospodářství 

- při provozu je nutné dodržovat jednotlivá ustanovení zákona č.86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých 
dalších zákonů 

b) Krajská hygienická stanice kraje vysočina, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava, ze dne 22.7.2011,  č.j.: 
KHSV/13927/2011/JI/HOK/Kom 

- Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je 
dotčeným správním úřadem ve smyslu ustanovení 77 zákona ě. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, v platném mění, vydává ve výše uvedené věci, 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 
stanovisko: 

- S návrhem projektové dokumentace ke stavebnímu řízení souhlasím   

c) Hasičský záchranný sbor kraje vysočina, ÚO Jihlava, Sokolovská 2, 586 01 Jihlava ze dne 7.11.2011 č.j. HSJI-
4871-2/JI-2011 ev.č.  JI-808/7-2011 

- Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava v souladu s ustanovením § 31 odst. I písm. b) 
zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, posoudil předloženou projektovou 
dokumentaci výše uvedené stavby. Na základě provedeného posouzení Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina k 
výše uvedené projektové dokumentaci vydává : souhlasné závazné stanovisko 
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d) Obec Jezdovice , Jezdovice č.p. 90  Jezdovice   589 01 Třešť  - souhlas  , požadavek zachování stávajícího přechodu  

e) Magistrát města Jihlavy OŽP – VH , Masarykovo nám. 1, 586 28  JIHLAVA, ze dne 25.8.2011, 
čj.:MMJ/OŽP/7914/2011-111215/2011/MMJ souhlas   zmiňovaná stavba  není  vodním  dílem  

f) Magistrát města Jihlavy OŽP, Masarykovo nám. 1, 586 28  JIHLAVA, ze dne 24.8.2011, čj.:MMJ/OŽP/7916/2011- 
JID 110524/2011/MMJ nesmí dojít  k poškození dřevin  rostoucích mimo  les. 

g) Magistrát města Jihlavy OD, Masarykovo nám. 1, 586 28  JIHLAVA, ze dne 9.12.2015, čj.:MMJ/OD/25309/2015-
200341/2015/MMJ  - závazné stanovisko  

- Případné používání  silnic  II a III třídy je možné  pouze na základě pravomocného rozhodnutí o povolení 
k zvláštnímu  užívání  silnice  a místní komunikace 

- Nutné dodržení podmínek Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, Kosovská  16 Jihlava 

- V souladu  s § 38 odt.2 zákona č.13/1997 musí být po dohodě s vlastníkem zajištěny potřebné úpravy silnice , 
která bude dotčena stavbou. 

- Nutné požádání  o vydání  povolení ke zvláštnímu užívání silnice II a III třídy  a místní  komunikaci pro  
umístění  podzemního zařízení  v silničním  pozemku 

- Veškeré práce  budou probíhat  v souladu  s platnými normami a s požadavkem  správce komunikace . 
Vozovka nesmí být při provádění prací poškozena a znečištěna. 

- O stanovení přechodného   dopravního značení , požádá zhotovitel prací  odbor dopravy  Magistrátu  měta 
Jihlavy 

- Stavební práce mohou  být zahájeny  až po nabytí  právní moci  rozhodnutí  vydaným silničním správním  
úřadem. 

h) Správa  železniční dopravní cesty  Kounicova  26 Brno  611 43  ze dne  25.11.2015 zn: 20880/2015 SŽDC – OŘ-
BNO-OPS – souhlas  za podmínek 

- Stavba  bude  projednána   ve smyslu stavebního  zákona  a zákona   č. 266/94 Sb. 

- Při  provádění  prací v blízkosti  kolejiště SŽDC musí stavební  firma  dodržovat  vyhlášku  Ministerstva  
dopravy č. 177/95 Sb. 

- Na pozemku dráhy nebude ukládán přebytečný  výkopek a jiný materiál 

i) Drážní úřad  , Škroupova  11 Plzeň  301 36  ze dne  4.12.2015 zn. ML-SOL0856/15-2/Jz DUCR- 72921/15 souhlas 

- Stavba  provedena  podle  schválené projektové dokumentace 

- Stavbou nesmí být nepříznivě  ovlivněny  drážní objekty a zařízení 

- Při provádění stavby nesmí  být  ohrožena bezpečnost  a plynulost železničního provozu  

- Při stavbě nesmí  být umístěna  taková světla  nebo barevné plochy , které by mohly  vést  k záměně  
s drážními znaky  a tak ohrozit provoz  dráhy. 

j) Povodí Moravy s.p. Dřevařská  11 Brno  602 00 ze dne 29.1.1016 zn. PM063644/2015-203/Van 

k) CETIN Česká  telekomunikační  infrastruktura a.s. Olšanská  2681 Praha  130 00 , č.j. 741822/15 ze dne 
23.11.2015  v zájmovém území se nachází  síť  elektronických  komunikací 

- Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti CETIN , jejíž existence a poloha je 
zakreslena v přiloženém výřezu z účelové mapy SEK společnosti CETIN, ochranné pásmo (OP) SEK je v souladu 
s ust.§102 zák.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 z účelové mapy SEK společnosti 
Telefónica vyznačeno 

- 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 České  telekomunikační infrastruktura  pověřeného ochrannou sítě – Eva Pyroutková, 
tel.+420602428844, email:eva.pyroutkova@o2.com (dále jen POS) 

- Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační  infrastruktura  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 společností Česká telekomunikační infrastruktura 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 Smlouvu o realizaci překládky SEK 
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- Přílohami k vyjádření jsou i  všeobecné podmínky ochrany  SEK společnosti Česká telekomunikační  infrastruktura 
a.s. Příloha    

l) RWE distribuční  služby  s.r.o. Plynárenská 499/1 Brno  602 00 ze dne  24.11.2015 zn. 5001216640 

- V zájmovém  území se nachází  STL plynárenské  zařízení  ve správě RWE 

- Dodržení  ochranného  pásma plynárenského  zařízení  min 1 m  od  plynovodu  ( Trafostanice) 

- Požadujeme min. vzdálenost 600mm pro souběh  plynárenského zařízení a silových kabelů, křížení  kabelů 
s plynárenským zařízením výhradně  do betonové chráničky přesah betonové chráničky  u NTL a STL musí být min  
do vzdálenosti  1m  na obě strany 

- Za stavební činnost  se  pro účely tohoto stanoviska  považují všechny činnosti v ochranném  pásmu  zařízení. 

- Před zahájením stavebních prací je nutné vytyčení  trasy a přesné určení  uložení plynárenského  zařízení. 

- Odkryté plynárenské zařízení  bude  v průběhu řádně zabezpečeno  před případným poškozením 

- V případě  bezvýkopové technologie  bude  před zahájením stavební  činnosti provedeno úplné obnažení  
plynárenského zařízení v místě  křížení. 

- Nutno ohlásit jakékoliv  poškození  plynárenského zařízení  na tel. 1239 

- Musí být zachována  hloubka  uložení plynárenského  zařízení. 

- Před provedením  zásypu nutno provést  kontrolu dodržených  podmínek  stanovených pro stavební činnost 
v ochranném pásmu plynu, kontrolu provede  příslušná  oblast. Před  zásypem  musí  být  plynárenské zařízení  
podsypáno a obsypáno pískem  zhutněno a osazena  žlutá folie. 

o Případné skladování  materiálu a  zařízení staveniště a stavebních strojů, musí  být  mimo  ochranné pásmo 

m) E.ON servisní s.r.o., IČ: 25733591, .A.Gerstnera 2151/6, 370 49  ČESKÉ BUDĚJOVICE, zn.: D 8626-  16091612 
ze dne 27.11.2015 

- V zájmovém území  se nachází síť elektronických komunikací  Nadzemní vedení  VN  , NN 

- Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení., V důsledku stavebních prací nesmí dojít 
k znepřístupnění el. zařízení.  

- Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na telefonní lince 
800 225 577  Vytýčení kabelů VN NN zajistí  Michal Jelínek  tel. 54 514-46631 email: 
michal.jelinek@eon.cz 

- 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 distribuční a sdělovací zařízení, jste 
povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 59 1/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo 
ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že 
bude zajištěno:  

- Výkopové práce lze provádět v min. vzdálenosti 1 m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a 
uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. Zařízení a bezpečnost osob. Dále požadujeme 
dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110 – 1 a PNE 33 3302. 

- V OP  vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona 
č. 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 se v zájmovém území do všech parcel 
prováděcí vyhlášky 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.  

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

- Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a 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. 
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- Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:  

- a)zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce aj má podobná zařízení, 
jakož i uskladňovat hořlavé a 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 vedení , 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 CSN EN 50 110-1. 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 a výkopové práce v 
OP vedení , 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 nejpozději do 10 dne předchozího měsíce.  

- Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce, 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 ECZR na 
telefonní číslo 800 225 577 

- dojde ke střetu s podzemním vedením  sítě elektronických komunikací (dále jen PVSEK) 

- 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 České  telekomunikační infrastruktura  pověřeného 
ochrannou sítě – Eva Pyroutková, tel.+420602428844, email:eva.pyroutkova@o2.com (dále jen POS) 

- Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační  infrastruktura  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 společností Česká telekomunikační infrastruktura 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 Smlouvu o realizaci překládky SEK 

- Přílohami k vyjádření jsou i  všeobecné podmínky ochrany  SEK společnosti Česká telekomunikační  
infrastruktura a.s. Příloha   

n) Krajská správa  a údržba  silnic  Vysočiny příspěvková  organizace, Kosovská  1122/16, Jihlava  586 01  ze dne  
15.12.2015  zn. :  013714/15 – souhlas  za podmínek  

- Odvodnění chodníku  u  autobusové zastávky  vpravo  bude zajištěno  příčným sklonem  tělesa  chodníku  
směrem  od vozovky  

- V místě  osazení obrubníků bude okraj  vozovky zaříznut rovnoběžně  s osou  vozovky průjezdný profil musí 
být zachován  v původní  šířce  a u protilehlých chodníků u přechodů  musí  být   zachován  min  7m. 

- Obrubníky  musí být osazeny  těsně u vozovky  musí být  zabetonovány na podkladných  vrstvách popřípadě 
doplněny v příslušné skladbě a dle vzorového  listu pozem. Komunikací VL 1 vozovky a krajnice  

- Obrubníky  musí  být osazeny  tak  aby  výška horní hrany  byla 15 cm a  v místě snížení  u stávajících  
vjezdů 4cm.  

- V místě osazení  obrubníků bude porušený okraj  asfaltové  vozovky zaříznut rovnoběžně s osou silnice  
v této skladbě  ŠD t.20cm,  ŠMC tl. 20cm, ACL16 + tl.8cm,  ACO11 + tl. 5cm. 

- V místě napojení bude spára ošetřena  pružnou spárovací   hmotou  

- Chodník podél zastávkového zálivu  musí být po obou  koncích opatřen záhybovými  obrubníky. Opěrná 
zídka  v souběhu se silničním tělesem  musí být umístěna ve vzdálenosti min. 1,0m od vnějšího okraje  
vozovky. 

- Srážkové vody nesmějí  vytékat na vozovku  silnice  ani na  silniční  pozemek 
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- V místě napojení  sjezdu musí být  okraj vozovky zaříznut rovnoběžně  s osou  silnice  v případě nutnosti 
odstranění stávajícího  krytu  bude  asfaltový  kryt doplněn. 

- Osvětlení přechodů musí být  ve  výšce  min 6,0m  nad niveletou vozovky, příční přechod  podvrtem  
zařízení  uloženo v chráničce  jejíž krytí  musí být  min. 1,2m  vzhledem  k nivelitě  vozovky 

- Stavbou nesmí být  poškozena  vozovka  silnice. Stavební materiál musí být skladován  mimo vozovku  
silnice, případné znečištění  musí být odstraněné 

- Případné změny  předem projednány. 

- Práce na  silničním tělese pouze v období  od  1.dubna  do 15. Října 

- Po dokončení stavby  předá správci silnic  dokumentaci skutečného  provedení stavby. 

o) Policie ČR , krajské ředitelství  Kraje Vysočina, Vrchlického  46 Jihlava  ze dne  7.12.2015 č.j. KRPJ-31135-5/ČJ-
2011-160706    souhlasné stanovisko – 

 
23. Stavebníkovi se ukládá v souladu s § 156 stavebního zákona, aby pro stavbu byly použity jen takové  výrobky, materiály a 

konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení 
a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární 
bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby, ochranu proti hluku 
a  na úsporu energie a ochranu tepla.  

24. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem dle § 120 
stavebního zákona, stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona. 

25. Stavba  bude dokončena nejpozději do 31.12.2018 

  
Účastníkem řízení je podle § 27 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále je správní řád) 
je :  Obec  Jezdovice  , Jezdovice  č.p. 90 Třešť  589 01 

Odůvodnění 

Dne 28.6.2016  podal stavebník žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na výše 
uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení. 

Stavební úřad v souladu s §78 odst.3  a § 94a odst.1 stavebního zákona rozhodl o vydání společného územního rozhodnutí a 
stavebního povolení.   

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení 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 :  

a) Magistrát města Jihlavy OŽP, Masarykovo nám. 1, 586 28  JIHLAVA, ze dne 30.11.2015, 
čj.:MMJ/OŽP/1048/2015-193855/2015/MMJ 

b) Krajská hygienická stanice kraje vysočina, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava, ze dne 22.7.2011,  č.j.: 
KHSV/13927/2011/JI/HOK/Kom 

c) Hasičský záchranný sbor kraje vysočina, ÚO Jihlava, Sokolovská 2, 586 01 Jihlava ze dne 7.11.2011 č.j. HSJI-
4871-2/JI-2011 ev.č.  JI-808/7-2011 

d) Obec Jezdovice , Jezdovice č.p. 90  Jezdovice   589 01 Třešť  - souhlas  , požadavek zachování stávajícího přechodu  

e) Magistrát města Jihlavy OŽP – VH , Masarykovo nám. 1, 586 28  JIHLAVA, ze dne 25.8.2011, 
čj.:MMJ/OŽP/7914/2011-111215/2011/MMJ   

f) Magistrát města Jihlavy OŽP, Masarykovo nám. 1, 586 28  JIHLAVA, ze dne 24.8.2011, čj.:MMJ/OŽP/7916/2011- 
JID 110524/2011/MMJ  

g) Magistrát města Jihlavy OD, Masarykovo nám. 1, 586 28  JIHLAVA, ze dne 9.12.2015, čj.:MMJ/OD/25309/2015-
200341/2015/MMJ   

h) Povodí Moravy s.p. Dřevařská  11 Brno  602 00 ze dne 29.1.1016 zn. PM063644/2015-203/Van 

i) CETIN Česká  telekomunikační  infrastruktura a.s. Olšanská  2681 Praha  130 00 , č.j. 741822/15 ze dne 
23.11.2015   

j) RWE distribuční  služby  s.r.o. Plynárenská 499/1 Brno  602 00 ze dne  24.11.2015 zn. 5001216640 

k) E.ON servisní s.r.o., IČ: 25733591, .A.Gerstnera 2151/6, 370 49  ČESKÉ BUDĚJOVICE, zn.: D 8626-  16091612 
ze dne 27.11.2015 
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l) Krajská správa  a údržba  silnic  Vysočiny příspěvková  organizace, Kosovská  1122/16, Jihlava  586 01  ze dne  
15.12.2015  zn. :  013714/15 – souhlas  za podmínek  

m) Policie ČR , krajské ředitelství  Kraje Vysočina, Vrchlického  46 Jihlava  ze dne  7.12.2015 č.j. KRPJ-31135-5/ČJ-
2011-160706    souhlasné stanovisko – 

 
 
dále byly předloženy doklady :  

- Výpisy z KN + kopie z KM pro (k.ú. Jezdovice ) 
- Výpisy z KN  v k.ú Jezdovice   (SOUSEDNÍ POZEMKY A NEMOVITOSTI)  

 

Námitky a připomínky ze strany jednotlivých účastníků řízení během společného územního a stavebního řízení nebyly 
vzneseny, bez námitek DOSS a ostatních. Dotčené orgány, účastníci řízení, mohli závazná stanoviska, námitky a připomínky, 
popřípadě důkazy uplatnit nejpozději do 15 dnů od doby doručení oznámení o zahájení společného územní a stavebního řízení, 
jinak k nim nebude přihlédnuto.   

Námitky a připomínky ze strany účastníků řízení, správců IS, DOSS a ostatních, během společného územního a 
stavebního řízení byly vzneseny.   

Účastníci  řízení  Majdič Zdeněk a Majdičová Dana, Vondrák Jaroslav a Vondráková Anna, Jílek Miroslav, Vondrák Jan, 
Novotná Eva, Pavlásková Radka, Pelán Drahomír během  řízení  doplnili   o vyjádření   ke stavbě  chodníku  podél silnice 
II/406. V rámci  řízení    bylo toto  vyjádření zapracováno  do stavebního  povolení   podmínka  č. 14.  

 
V rámci společného územního a stavebního řízení stavební úřad postupoval dle obecné úpravy společného řízení dle 

ustanovení § 140 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Stavební úřad   k tomuto kroku  přistoupil především s ohledem na 
ustanovení § 4 odst. 1 stavebního zákona, na základě kterého má jeho činnost směřovat k tomu, aby byly přednostně využívány 
zjednodušující postupy a aby bylo vydáváno jednoho rozhodnutí v případě, že lze k tomuto kroku přistoupit. Zároveň k využití 
spojeného řízení směřuje i obecná zásada zakotvená ve správním řádu v ustanovení § 6 odst. 2, dle kterého nemají nikomu 
vznikat zbytečné náklady a každý má být co nejméně zatěžován  
  

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, upustil od ústního jednání, jelikož 
poměry v území jsou dostatečně známy a zároveň žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru. 

  
Stavební úřad  rozhodl o vedení společného územního a stavebního řízení v souladu s §78 odst.3 stavebního zákona, 

protože 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 dané 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. 
A dále v souladu s §140 odst.1 správního řádu, kde právní orgán může na požádání účastníka nebo z moci úřední usnesením 
spojit různá řízení, k nimž je příslušný, pokud se týkají téhož předmětu řízení nebo spolu jinak věcně souvisejí anebo se týkají 
týchž účastníků, nebrání-li tomu povaha věci, účel řízení anebo ochrana práv nebo oprávněných zájmů účastníků, což je 
v daném případě splněno. 

Umístění stavby je v souladu s cíli a úkoly územního plánování a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu 
stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území a vyhláškou č.268/2008 Sb. o obecných 
technických požadavcích na stavby a je v souladu s požadavky §90 a §111 stavebního zákona, je v souladu s cíli a úkoly 
územního plánování, zejména charakterem území a s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot 
v území   

 
 

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací 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. 

http://cs.wiktionary.org/wiki/maj%C3%ADc%C3%AD
http://cs.wiktionary.org/wiki/v
http://cs.wiktionary.org/w/index.php?title=dan%C3%BD&action=edit&redlink=1
http://cs.wiktionary.org/wiki/situace
http://cs.wiktionary.org/wiki/jedin%C3%BD
http://cs.wiktionary.org/wiki/a
http://cs.wiktionary.org/w/index.php?title=p%C5%99esn%C3%BD&action=edit&redlink=1
http://cs.wiktionary.org/wiki/v%C3%BDznam
http://cs.wiktionary.org/wiki/kter%C3%BD
http://cs.wiktionary.org/w/index.php?title=v%C3%BDklad&action=edit&redlink=1
http://cs.wiktionary.org/wiki/nebo
http://cs.wiktionary.org/w/index.php?title=%C5%99e%C5%A1en%C3%AD&action=edit&redlink=1
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Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, 
zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do 
podmínek rozhodnutí. 

Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou 
let ode dne, kdy nabylo právní moci. 
 

Odůvodnění výroku I  
 

Vypořádání s námitkami účastníků řízení :  
 
Námitky a připomínky ze strany účastníků řízení během společného územního a stavebního řízení byly  vypořádány  
podmínkou č.14 . 
   

Seznam všech účastníků řízení   :  
 

- Obec Jezdovice , Jezdovice  č.p. 90 Třešť  589 01 
- Kraj Vysočina , Žižkova  1882/57 Jihlava  586 01 , právo  hospodaření  Krajská správa  a  údržba   silnic   Vysočiny , 

Kosovská  1122/16 Jihlava  586 01 
- Zdeněk  Majdič, Jezdovice  58 Jezdovice   Třešť  589 01 
- Dana  Majdičová , Jezdovice   58   Jezdovice  Třešť   589 01 
- Jaroslav  Vondrák, Jezdovice č. 33  Jezdovice  Třešť   589 01 
- Anna Vondráková Jezdovice č. 33  Jezdovice  Třešť   589 01 
- Miroslav  Jílek, Nerudova  1267/12 Třešť   589 01 
- Jan  Vondrák, Jezdovice  č. 73 Jezdovice  Třešť  589 01 
- Eva Novotná , Jezdovice  č. 23 Jezdovice  Třešť  589 01 
- Radka  Pavlásková, Jezdovice  č. 63 Jezdovice  Třešť  589 01 
- Drahomír  Pelán Jezdovice  č. 25 Jezdovice  Třešť  589 01 
- František  Novák, Puchýrna  361/75 Třešť  589 01 
- LAPEK a.s. Žižkova  1923/111 Jihlava   586 01 
- Úřad  pro  zastupování státu  ve věcech  majetkových , Rašínovo  nábřeží 390/2 Praha  128 00 
- Rybářství  Vysočina  s.r.o.  V Kaštanech   230/11 Třešť  589 01 
 

Stanovení okruhu účastníků řízení:  

Při stanovení okruhu účastníků řízení vychází STÚ z ustanovení §85 stavebního zákona, kde účastníky územního řízení jsou : 
a) žadatel, b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, účastníky územního řízení dále jsou a) vlastník 
pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné 
právo k tomuto pozemku nebo stavbě, b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo 
sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, c) osoby, o kterých tak stanoví 
zvláštní právní předpis§85 stavebního zákona v daném případě přísluší. 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. 
  
 

Odůvodnění výroku II  
 

Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení je dle 73 odst. 2 správního řáduje závazné i pro právní nástupce účastníků 
řízení.  
 
 

Seznam všech účastníků řízení   stavebního  zákona :  
- Obec Jezdovice , Jezdovice  č.p. 90 Třešť  589 01 
- Kraj Vysočina , Žižkova  1882/57 Jihlava  586 01 , právo  hospodaření  Krajská správa  a  údržba   silnic   Vysočiny , 

Kosovská  1122/16 Jihlava  586 01 
- Zdeněk  Majdič, Jezdovice  58 Jezdovice   Třešť  589 01 
- Dana  Majdičová , Jezdovice   58   Jezdovice  Třešť   589 01 
- Jaroslav  Vondrák, Jezdovice č. 33  Jezdovice  Třešť   589 01 
- Anna Vondráková Jezdovice č. 33  Jezdovice  Třešť   589 01 
- Miroslav  Jílek, Nerudova  1267/12 Třešť   589 01 
- Jan  Vondrák, Jezdovice  č. 73 Jezdovice  Třešť  589 01 
- Eva Novotná , Jezdovice  č. 23 Jezdovice  Třešť  589 01 
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- Radka  Pavlásková, Jezdovice  č. 63 Jezdovice  Třešť  589 01 
- Drahomír  Pelán Jezdovice  č. 25 Jezdovice  Třešť  589 01 
- František  Novák, Puchýrna  361/75 Třešť  589 01 
- LAPEK a.s. Žižkova  1923/111 Jihlava   586 01 
- Úřad  pro  zastupování státu  ve věcech  majetkových , Rašínovo  nábřeží 390/2 Praha  128 00 
- Rybářství  Vysočina  s.r.o.  V Kaštanech   230/11 Třešť  589 01 

 
Stanovení okruhu účastníků řízení:  

 
Při stanovení okruhu účastníků řízení vycházel Stavební úřad z ustanovení §109 stavebního zákona, kde účastníkem 
stavebního řízení jsou : a) stavebník, b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem, c) vlastník 
pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním 
stavby přímo dotčeno, d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku 
nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena, e) vlastník 
sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, f) ten, kdo má 
k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno, g) 
osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis, pokud mohou být stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy chráněné 
podle zvláštních právních předpisů a o těchto věcech nebylo rozhodnuto v územním rozhodnutí. 
Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.   

P o u č e n í  

Poučení k výroku I  

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 

Poučení k výroku II 

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. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení 
pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.  

 
Otisk  úředního  razítka 

 Ing.Luděk Rudolf    v.r.        
 vedoucí odboru stavební úřad MěÚ Třešť 
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Obdrží : 
účastníci řízení dle § 85 odst.1, 2 stavebního zákona jednotlivě : 

- Obec Jezdovice , Jezdovice  č.p. 90 Třešť  589 01 
- Kraj Vysočina , Žižkova  1882/57 Jihlava  586 01 , právo  hospodaření  Krajská správa  a  údržba   silnic   Vysočiny , 

Kosovská  1122/16 Jihlava  586 01 
- Zdeněk  Majdič, Jezdovice  58 Jezdovice   Třešť  589 01 
- Dana  Majdičová , Jezdovice   58   Jezdovice  Třešť   589 01 

 
účastníci řízení podle §85 odst.2 písm. b) stavebního zákona: ( sousední  parcely) 

- Jaroslav  Vondrák, Jezdovice č. 33  Jezdovice  Třešť   589 01 
- Anna Vondráková Jezdovice č. 33  Jezdovice  Třešť   589 01 
- Miroslav  Jílek, Nerudova  1267/12 Třešť   589 01 
- Jan  Vondrák, Jezdovice  č. 73 Jezdovice  Třešť  589 01 
- Eva Novotná , Jezdovice  č. 23 Jezdovice  Třešť  589 01 
- Radka  Pavlásková, Jezdovice  č. 63 Jezdovice  Třešť  589 01 
- Drahomír  Pelán Jezdovice  č. 25 Jezdovice  Třešť  589 01 
- František  Novák, Puchýrna  361/75 Třešť  589 01 
- LAPEK a.s. Žižkova  1923/111 Jihlava   586 01 
- Úřad  pro  zastupování státu  ve věcech  majetkových , Rašínovo  nábřeží 390/2 Praha  128 00 
- Rybářství  Vysočina  s.r.o.  V Kaštanech   230/11 Třešť  589 01 

 
účastníci řízení dle § 109 stavebního zákona jednotlivě: 

- Obec Jezdovice , Jezdovice  č.p. 90 Třešť  589 01 
- Kraj Vysočina , Žižkova  1882/57 Jihlava  586 01 , právo  hospodaření  Krajská správa  a  údržba   silnic   Vysočiny , 

Kosovská  1122/16 Jihlava  586 01 
- Zdeněk  Majdič, Jezdovice  58 Jezdovice   Třešť  589 01 
- Dana  Majdičová , Jezdovice   58   Jezdovice  Třešť   589 01 

 
účastníci řízení podle §109  písm. e) stavebního zákona: 

- Jaroslav  Vondrák, Jezdovice č. 33  Jezdovice  Třešť   589 01 
- Anna Vondráková Jezdovice č. 33  Jezdovice  Třešť   589 01 
- Miroslav  Jílek, Nerudova  1267/12 Třešť   589 01 
- Jan  Vondrák, Jezdovice  č. 73 Jezdovice  Třešť  589 01 
- Eva Novotná , Jezdovice  č. 23 Jezdovice  Třešť  589 01 
- Radka  Pavlásková, Jezdovice  č. 63 Jezdovice  Třešť  589 01 
- Drahomír  Pelán Jezdovice  č. 25 Jezdovice  Třešť  589 01 
- František  Novák, Puchýrna  361/75 Třešť  589 01 
- LAPEK a.s. Žižkova  1923/111 Jihlava   586 01 
- Úřad  pro  zastupování státu  ve věcech  majetkových , Rašínovo  nábřeží 390/2 Praha  128 00 
- Rybářství  Vysočina  s.r.o.  V Kaštanech   230/11 Třešť  589 01 

 
DOOS jednotlivě : 

- Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, Ke Skalce 32, 586 04  JIHLAVA 
- Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, Tolstého 1914/15, 586 01  JIHLAVA 1 
- Magistrát města Jihlavy OŽP/Oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší, Masarykovo nám. 1, 586 28  

JIHLAVA 
- Magistrát města Jihlavy OD,  Masarykovo nám. 1, 586 28  JIHLAVA 
- Magistrát města Jihlavy OŽP/VH,  Masarykovo nám. 1, 586 28  JIHLAVA 
- Drážní  úřad  Plzeň  Kroupoova  11 Plzeň  611 43 
- Správa  železniční  cesty  Kounicova  26 Brno  611 43 
- Povodí  Moravy , Dřevařská  11 Brno    602 00 

 
 OSTATNÍ : 

RWE distribuční  služby,s.r.o.., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 
- CETIN, čeká telekomunikační   a.s., Olšanská   2681,  140 22 Praha  
- E.ON  Servisní , s.r.o., IČ: 25733591, F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49  ČESKÉ BUDĚJOVICE 

spis SÚ 
 
s vyznačenou  právní mocí ještě obdrží :  
stavebník : Obec  Jezdovice  , Jezdovice   90 Třešť   589 01  
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