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Rozhodnutí

Veřejná vyhláška

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle 
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální 
stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní 
orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „správní řád“), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 a násl. stavebního zákona žádost o 
stavební povolení

Žadateli, účastníku řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:
Název: Obec Jezdovice  
Adresa sídla: Jezdovice 90, 589 01 Třešť
IČ: 426 34 628

(dále jen „stavebník“), a na základě tohoto přezkoumání podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního 
zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona a § 2, § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech 
žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního 
úřadu, ve znění pozdějších předpisů:

I. vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 115 
stavebního zákona k provedení stavby vodního díla: „Vodovod Jezdovice“, obec Jezdovice, kraji 
Vysočina.

Popis stavby:
- Stavba je členěna na stavební objekt SO 01 Vodovodní řady. Řady budou provedeny z 

PE 90 v délkách: řad A cca 932,4 m, řad A-1 cca 640,0 m, řad A-1-1 cca 32,0 m, 
řad A-1-2 cca 408,6 m, řad A-1-3 cca 124,8 m, řad A-2 cca 24,6 m, řad A-3 cca 285,7 m, 
řad A-3-1 cca 104,2 m, řad A-4 cca 142,8 m, řad A-5 cca 159,3 m řad A-6 cca 46,9 m, 
řad A-7 cca 32,3 m, řad B cca 27,4 m a zásobovací řad cca 438,3 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.

Druh vodního díla: § 55 odst. 1 písm. c) stavba vodovodních řadů a kanalizačních stok.

Dle rozdělovníku
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Číslo hydrologického pořadí: 4-16-01-022
Číslo hydrogeologického rajonu 6550 Krystalinikum v povodí Jihlavy
Stavbou budou dotčeny pozemeky p.č. 1163/2, 178/1, 178/4, 1156/14, 1156/8, 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, 1189/2, 1189/1, 1110/6, 1197/2, 
1195, 1115/5, 1118/19 v k.ú. Jezdovice.

Určení polohy místa předmětu řízení (orientačně podle souřadnic X, Y): 
- Místo napojení na stávající vodovodní řad: X – 677281,81;   Y – 1137641,78
- Střed obce Jezdovice: X – 677896,75;   Y – 1137582,48

II. stanovuje podmínky
pro provedení vodního díla:

1. Stavba bude provedena v souladu s předloženou projektovou dokumentací vypracovanou 
panem 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 lednu 
2016 č.z. 2322.

2. Případné změny proti projektu musí být odsouhlaseny projektantem a schváleny vodoprávním 
úřadem, tj. Magistrát města Jihlavy, OŽP.

3. Po dokončení stavby musí být pozemky uvedeny do původního resp. řádného stavu.
4. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze 

dne 21.04.2016 č.j.: 590703/16 a ze dne 14.10.2016:
- Křížení pod trasou PVSEK musí dodržet ČSN 736005.
- Před záhozem je nutná kontrola společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- Obecná ustanovení

o 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. (dále jen SEK) a je výslovně srozuměn s 
tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném 
zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

o Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebojím pověřená třetí 
osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK 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 menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy 
podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních 
prostředků a nevhodného nářadí.

o Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebojím pověřené třetí osoby, 
založené Všeobecnými 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.

o V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto 
Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o 
vydání nového Vyjádření.
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o Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, 
aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, 
vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož 
účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

- Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK
o Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. 

Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
o Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebojím 

pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle 
polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí 
všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.

o Stavebník, nebojím 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.

o 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.

o Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je 
stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit 
práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušených pracích lze pokračovat teprve 
poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.

o V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je 
stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se 
zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce 
v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v 
takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných 
právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru 
stavebnictví a technologických postupů.

o Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, stavebník, nebojím 
pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzve POS ke kontrole. Zához je 
stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.

o 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..

o 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, nebojím 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.

o Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně 
ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit 
rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

o Stavebník, nebojím 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 1 m od 
NVSEK.

o Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a 
odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
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o Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání 
jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní 
optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným 
zařízením SEK.

o Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK 
neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS.

- Práce v objektech a odstraňování objektů
o Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv 

prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, 
prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. bezpečné odpojení SEK.

o Při provádění činností v budovách a jiných objektech 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.

- Součinnost stavebníka při přípravě stavby
o Pokud činností stavebníka, nebojím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení 

správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení SEK, 
je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit 
zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační 
atp.).

o V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba 
povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisuje stavebník, nebojím 
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.

o 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 provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná 
opatření a předat je POS.

o 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. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50 m je zakresleno do 
situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách 
radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového 
zařízení.

o 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, nebojím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením 
stavby, povinen kontaktovat POS.

o Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými 
pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných 
pásem, je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková 
opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití 
mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

- Křížení a souběh se SEK
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o Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se 
sítěmi technické infrastruktury, 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.

o 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 než 0,6 m a optické 
nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.

o 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, případně kontaktovat POS.

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

o Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je pří křížení a souběhu stavby nebo sítí 
technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

 pokud 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 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 menší než 2 m,

 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 s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové 

práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo 
kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve 
vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

5. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti E.ON Servisní, s.r.o., Č. Budějovice ze dne 
23.12.2015 zn. D8626-16093459:
- 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. 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:
o V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního 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.

o Zakreslení trasy nadzemního vedení vyskytujícího se v 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 vědem s trasou 
pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na 
staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
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o Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez 
použití jakýchkoli mechanizmů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem 
stanoveno jinak.

o Vhodné zabezpečení kabelu (podložení, vyvěšení, …), aby nedošlo k jeho poškození 
poruchou nebo nepovolanou osovou a označení výstražnými tabulkami, bude 
proveden podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho 
zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.

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

o 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 území odstraňovány na náklady investora 
stavby.

o 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.

o 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 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.
o 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 WN bude před jejím zahájením 
konzultována s útvarem Správa sítě WN. Stavební činnost v OP sdělovacího 
podzemního vedení bude konzultována s útvarem Správa přenosů dat a radiové sítě.

o 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 
nejpozději do 10 dne předchozího měsíce.

o Uhrazeni veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-
li písemnou dohodou stanoveno jinak.

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

o Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v 
provozování ECD.

6. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska odboru dopravy, Magistrátu města Jihlavy 
ze dne 30.05.2016 č.j.: MMJ/OD/9320/2016:
- Dle přiloženého polohopisu stavby bude stavbou dotčena silnice II. třídy 11/406 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.

- 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 
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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 užiti silnice lI. třídy, MK a silničních pomocných pozemků pro provádění 
stavebních prací je možné pouze na základě pravomocného rozhodnutí o povolení ke 
zvláštnímu užíváni (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.

7. Budou dodrženy podmínky vyjádření orgánu OH, OŽP, Magistrátu města Jihlavy ze dne 
17.12.2015 č.j.: MMJ/OŽP/11048/2015:
- 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 způsobů 

nakládání s odpady, tedy pokud nelze vzniku odpadu 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 vzniklých při stavbě.

8. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska orgánu SSL, OŽP, Magistrátu města Jihlavy 
ze dne 06.01.2016 č.j.: MMJ/OŽP/11112/2015:
- Záměr bude realizován dle předložené projektové dokumentace. 
- Stavební a výkopový materiál nebude ukládán na pozemcích určených k plněni funkci 

lesa ani na přechodnou dobu.
- Při realizaci stavby nesmí dojít k žádnému poškození lesních pozemků ani porostů.

9. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti  VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, 
a.s. ze dne 26.08.2016 č.j.: DJI 1520.1/VTN-Jav./16 a ze dne 27.05.2016 č.j.: DJI 1520/VTN-
Jav./16:
- Vyjádření k existenci vodovodu v provozování VAS a podmínky pro provádění prací, 

staveb a činností v ochranném pásmu vodovodu
o Navrhovanou stavbou dojde k dotčení s vodovodním přivaděčem (DN 400) VDJ Třešť 

- ÚV Hosov v provozování VAS, a to v místě napojení plánovaného zásobovacího 
řadu pro vodovodní síť obce Jezdovice.
Vodovodní řady jsou chráněny ochranným pásmem dle. Zákona 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (v jeho platném znění). Toto 
ochranné pásmo je stanoveno a vymezeno za účelem bezprostřední ochrany 
vodovodních řadů přeď poškozením a k zajištění jejich provozuschopnosti (§23 
zákona č. 274/2001 Sb.,).

o Ochranná pásma vodovodních řadů jsou vymezena vodorovnou vzdálenosti 1,5 m od 
vnějšího líce stěny vodovodního řadu na každou stranu (platí pro potrubí do průměru 
DN 500 mm), resp. vodorovnou vzdáleností 2,5. m od vnějšího líce stěny 
vodovodního řadu na každou stranu (platí pro potrubí nad průměr DN 500 mm): u 
vodovodních řadů o průměru nad DN 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší 
než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vodorovné vzdálenosti od vnějšího líce 
potrubí zvyšují o 1,0 m.
V ochranném pásmu vodovodního řadu nelze umisťovat jakékoliv stavby, konstrukce 
nebo jiná podobná zařízení či provádět práce a činnosti, vysazovat trvalá porosty, 
budovat skládky, provádět terénní úpravy, které by měly za následek sníženi nebo 
zvýšeni krycí vrstvy nad potrubím vodovodu a které by mohly jakkoliv omezit přístup k 
vodovodnímu řadu, nebo které by mohly ohrozit Jejich technický stav nebo plynulé 
provozováni. 
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o Při prováděni výše uvedené stavby nebo stavební činnosti v ochranném pásmu 
vodovodních řadů (za stavbu nebo stavební činnost se pro účely tohoto stanoviska 
považuji veškeré Činnosti prováděné v ochranném pásmu vodovodních řadů, tzn. I 
bezvýkopové technologie) je stavebník (investor stavby) nebo jím pověřená 
(zmocněná) třetí osoba, povinen učinit na své náklady veškerá nutná opatřeni tak, aby 
nedošlo k omezeni přístupu VAS k vodovodnímu řadu, nebo aby nemohlo dojit k 
poškozeni vodovodního řadu, resp. ohroženi jejich technického stavu či omezeni 
plynulého provozováni, a to zejména tím, že zajisti:
a) písemné oznámeni provozovateli (VAS) terminu zahájením stavby anebo stavební 

činnosti nejméně 10 pracovních dnů předem;
b) před zahájením stavby nebo stavební činnosti bude, na náklady stavebníka, 

provedeno vyznačení polohy vodovodního řadu pracovníkem VAS, a to přímo v 
konkrétním prostoru staveniště.

- vyznačeni polohy vodovodního řadu bude provedeno pověřeným pracovníkem 
VAS do 14 pracovních dnů od obdrženi objednávky / žádosti o vytýčeni trasy 
vedeni vodovodního řadu;
- k žádosti o vytyčení vodovodu nutno doložit toto vyjádření s kopií dokumentace 
(situace s vyznačením trasy nebo rozsahu předmětné stavby nebo stavebních 
činnosti);
- vyznačení polohy vodovodu bude písemně potvrzeno "PROTOKOLEM O 
VYTYČENÍ", který bude vystaven příslušným pracovníkem VAS na místě, jako 
potvrzeni o provedeném vytyčeni; tento "PROTOKOL O VYTYČENÍ" bude 
stavebníkem doložen věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu při 
závěrečné kontrolní prohlídce dokončené stavby.

BEZ VYTYČENÍ VODOVODU NESMÍ BÝT PŘEDMĚTNÁ STAVBA ANEBO STAVEBNÍ 
ČINNOST ZAHÁJENA,

c) před zahájením stavby anebo stavební činnosti prokazatelné seznámeni 
pracovníků, kteří budou provádět příslušnou stavbu anebo stavební činnost, s 
polohou vodovodu;
d) v průběhu realizace stavby anebo stavební činnosti náležitou ochranu dotčeného 
vodovodu před poškozením a učinit taková opatřeni, aby nedošlo k poškození 
vodovodu nebo ovlivněni jejich bezpečnost] a spolehlivosti provozu činností stavby, 
přejezdem nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů, apod.;
e) veškeré stavební práce prováděné v blízkosti stávajícího vedeni vodovodu budou 
prováděny ručně vhodným nářadím bez použití strojního zařízeni (pneumatického, 
elektrického, motorových anebo bateriových strojů a nářadí);
f) v průběhu realizace stavby anebo stavební činnosti náležitou ochranu odkrytého 
vodovodu před poškozením;
g) neprodlené ohlášení každého i sebemenšího poškození vodovodu, vč. 
souvisejícího zařízení anebo poruchy a havárie vodovodu vzniklé činnosti stavby, a 
to na CENTRÁLNÍ VODÁRENSKÝ DISPEČINK
h) písemné přizváni pověřeného pracovníka VAS k provedení kontroly vodovodu 
před Jeho zakrytím l zásypem (zakrytí/zásyp vodovodního řadu může být provedeno 
až po písemném souhlasu VAS);
i) v průběhu realizace stavby anebo stavební činnosti nebude omezen provoz 
vodovodu a ani omezen přístup „provozovatele" (VAS) k vodovodu (uzávěry 
vodárenských armatur a poklopy šachet musí zůstat trvale přístupná a ovladatelné).;
k) dojde-ll v průběhu realizace stavby anebo stavební činnosti k odkryti nebo dotčeni 
jiného neznámého a tím i nevytyčeného zařízení vodovodu bude VAS neprodleně 
přizván ke kontrole tohoto zařízení a k projednání dalšího postupu řešeni střetu na 
místě samém.

- PODMÍNKY PRO REALIZACI STAVBY
PODMÍNKY PRO PŘIPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VODOVOD
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o Napojení bude provedeno ve stávající armaturní a vzdušníkové šachtě, označené v 
provozní dokumentaci VAS jako č. 35 (souřadnice X: 677279,7298; Y: 
1137644,7800).

o 11.02. Připojení vodovodního řadu na stávající síť veřejného vodovodu v provozování 
VAS bude možné provést až po prokázání řádného technického stavu, plně 
provozuschopnosti, funkčnosti a bezpečnosti budovaného vodovodu, a to tím, že 
stavebník - investor stavby (anebo jeho smluvní zhotovitel) provede:
- tlakové zkoušky vodovodu za účasti stávajícího provozovatele vodovodu
- desinfekci a proplach potrubí vč. zajištěni odběru vzorku vody a laboratorní 

analýzy
Nejpozději v den provádění přepojů na stávající vodovod před samotným fyzickým 
připojením stavebník - Investor stavby (anebo jeho smluvní zhotovitel) prokazatelně 
předá provozovateli vodovodu následující doklady:
- protokoly (zápisy) o tlakových zkouškách vodovodu (s kladným výsledkem);
- protokoly (zápisy) o provedení desinfekce a proplachů navazujícího vodovodního 

potrubí (zásobního radu) s doložením protokolu o analýze vzorku s kladným 
výsledkem, který bude splňovat limity dané pro pitnou vodu, průkazně 
Identifikovatelného k místu provedeni dezinfekce potrubí;

Součásti předávaných dokladů a dokumentů budou také:
- geodetické zaměřeni skutečného provedeni (tj. místa napojení zásobovací větve 

na vodovodní přivaděč)
- kladečský plán nového vystrojeni armaturní šachty (v digitální editovatelné 

podobě);
- platné certifikáty o vhodnosti materiálů a výrobků (potrubí, tvarovek, armatur, 

apod.) použitých při výstavbě předmětného vodovodu pro styk s pitnou vodou dle 
platných legislativních předpisů;

ODSTÁVKY VODOVODU - KOORDINACE S PROVOZOVATELEM
o V dostatečném časovém předstihu (nejméně 30 kalendářních dní) před vlastním 

připojením vodovodu na vodovodní přivaděč bude s příslušným provozem VAS divize 
Jihlava projednán a odsouhlasen postup a terminy prováděni případných odstávek 
vodovodu, vč. realizace zásahů do stávající vodovodní sítě, a podrobné podmínky 
koordinace prací souvisejících se stavbou vodovodu mezi dodavatelem stavby a VAS.
Nejpozději 18 kalendářních dnů před plánovaným termínem provedení propojů anebo 
odstávek vodovodu nutno nahlásit konkrétní termín (den, hodina od - do) 
provozovateli (VAS) - tato lhůta je stanovena s ohledem na splnění povinností 
provozovatele oznámit v zákonem požadované lhůtě (viz § 9, odst. 7, písm. b) zákona 
č. 274/2001 Sb.) dotčeným odběratelům omezení anebo přerušení dodávky vody z 
vodovodu pro veřejnou potřebu nebo odváděni odpadních vod kanalizaci pro veřejnou 
potřebu.
BEZ ŘÁDNÉHO PŘEDCHOZÍHO PROJEDNÁNÍ A ODSOUHLASENÍ PODROBNÝCH 
POSTUPŮ A KONKRÉTNÍCH TERMÍNŮ VŠECH ODSTÁVEK ANEBO ZÁSAHŮ DO 
VODOVODU PROVOZOVANÉHO VAS, NELZE REALIZOVAT ŽÁDNÉ ODSTÁVKY 
NEBO ZÁSAHY DO VODOVODNÍ SÍTĚ V PROVOZOVÁNÍ VAS.

o Veškeré práce spojené s jakýmkoliv zásahem do stávající vodovodní sítě, 
odstávkami, zprovozňováním, apod. budou prováděny VAS, a to na základě 
„SMLOUVY O DÍLO" (anebo objednávky) uzavřené mezi investorem (nebo jeho 
smluvním zhotovitelem) a VAS divizí Jihlava.
Po dohodě s příslušným vedoucím provozu VAS divize Jihlava je některé, předem 
dohodnuté, zásahy do stávající vodovodní sítě možné provést profesně odbornou 
dodavatelskou firmou mající příslušné živnostenské oprávnění, avšak za podmínky 
přímé fyzické kontroly VAS.

o Investor předmětné stavby vodovodu (nebo jeho smluvní zhotovitel) do nákladů 
stavby zahrne veškeré asistenční služby, práce a dodávky VAS související se zásahy 
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do stávající vodovodní sítě; konzultacemi a technickým poradenstvím v souvislosti s 
připojením na stávající vodovodní sít, dále účastí VAS při všech důležitých jednáních 
a zkouškách týkajících se vodovodu a při projednáni koordinačních podmínek mezi 
stavbou a VAS (Jedná se pouze o demonstrativní výčet služeb a činnosti VAS). 
Součásti nákladů stavby musí být i veškeré náklady související s řádným a 
bezpečným provedením díla, zajištěním provozuschopnosti stávajícího i 
realizovaného (překládaného) vodovodu, a to například s:
- zásahy do stávající vodovodní sítě, odstávkami vodovodního systému, 

zprovozňováním vodovodního systému;
- odstraněním poruch a havárii na vodovodu pro veřejnou potřebu prokazatelně 

způsobených činnosti stavby a s tím souvisejícím náhradním zásobením pitnou 
vodou;

- náhradami za vodné v souvislosti s vypuštěnou vodou z odstavovaných 
vodovodních řadů při odstávkách, propojích, apod.;

- náhradami za vodné v souvislosti s napuštěním vody při zprovozňování 
vodovodů;

- dodáním vody z vodovodního přivaděče pro odborné zkoušky vodovodu (tlakové 
zkoušky vodovodu, proplachy vodovodu, dezinfekce vodovodu, atd., 

(Jedná se pouze o demonstrativní výčet nákladů stavby)
o Součásti výše citované stavby budou I další náklady za práce, dodávky a služby 

spojené s řádným a bezpečným provedením a dokončením předmětné stavby a dle 
podmínek stanovených v tomto vyjádřeni:
Tyto práce, dodávky a služby budou prováděny VAS na základě samostatných 
objednávek Investora stavby anebo jeho smluvního zhotovitele stavby, vystavených a 
doručených na VAS nejpozději před provedením požadovaných prací, dodávek a 
služeb. 

o Investor a zhotovitel stavby je povinen v celém průběhu stavby umožnit VAS, jako 
provozovateli vodovodů trvalý přistup (vč. jeho dopravních prostředků a stavebních 
mechanismů) ke všem stávajícím sítím a souvisejícím zařízením vodovodu 
nacházejících se v prostoru staveniště. Také veškeré armatury (šoupata, hydranty, 
vzdušníky, kalníky, apod.) a poklopy těchto vodárenských armatur anebo poklopy 
armaturních musí zůstat trvale přístupné VAS a ovladatelné.

o  V průběhu výstavby nesmí být omezen provoz vodovodního přivaděče, nesmí dojit k 
zásahu do vodovodní sítě bez souhlasu VAS, nesmí dojit k poškozeni vodovodu 
anebo jeho součástí a nesmí dojit k omezení či přerušeni dodávky vody vodovodním 
přivaděčem.
V případě že na stavbě dojde k poškození stávající vodovodní sítě provozované VAS, 
anebo omezeni či přerušení dodávky vody dopravované vodovodním přivaděčem, 
musí být na náklady stavby provedeno oprava poškozeni způsobené činnosti stavby a 
úhrada veškerých nákladů spojených s náhradním zásobováním vodou.
Veškerá takovéto události musí být prokazatelně a neprodleně oznámeny na VAS - 
CENTRÁLNÍ VODÁRENSKÝ DISPEČINK VAS.

o Předmětnou stavbou (resp. terénními úpravami) nesmí dojít ke snížení ani ke zvýšení 
krycí vrstvy nad potrubím vodovodu v provozování VAS. Veškeré takovéto výškové 
úpravy (± 25 cm) musí být předem projednány a odsouhlaseny s VAS.
Dojde-li v průběhu realizace stavby anebo stavební činnosti ke změně výškové úrovně 
(nivelety) okolního terénu (komunikace, ploch, apod.) je investor stavby je povinen ve 
smyslu § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu (v jeho platném znění) provést neprodleně na svůj náklad přizpůsobeni 
(výškovou úpravu) nové úrovni povrchu veškerých zařízeni a příslušenství 
vodovodního řadu, mající vazbu na okolní terén, pozemní komunikaci anebo jinou 
stavbu (jedná se např. o úpravu poklopů u stávajících vodárenských armatur vč. 
zemni soupravy a úpravu poklopů armaturních šachet.
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o Při realizací stavby budou dodrženy nejmenší dovolené svislé vzdáleností (křížení) a 
nejmenší vodorovné vzdálenosti (souběh) dle podmínek ČSN 73 6005 „Prostorová 
úprava vedeni technického vybavení".

o Veškeré změny týkající se napojení na vodovodní přivaděč a měření množství 
odebrané vody, které budou realizovány v rámci výše citované stavby, musí být v 
dostatečném předstihu (min. 5 pracovních dnů předem) projednány a odsouhlaseny s 
VAS. Bez odsouhlasení nelze takovéto změny realizovat.

OSTATNÍ PODMÍNKY
o Vzhledem k tomu, že součásti navrhovaného řešení stavby vodovodu není 

vybudování zásobní akumulace (vodojemu), která by zajišťovala zásobu vody pro 
případy plánovaných anebo neplánovaných odstávek vodovodního přivaděče např. z 
důvodu odstraňováni poruch, havárii, provádění stavebních úprav čí provádění jiných 
provozních činnostech na souvisejících vodovodních zařízeních, apod. 
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Jihlava upozorňuje, že v 
případě havárie, poruchy nebude moci zajistit trvalou dodávku vody na předávacím 
místě a může docházet k omezení či přerušení dodávky vody na nezbytně nutnou 
dobu. 
V případě, že akumulace vody nebude součásti realizované stavby vodovodu pro 
obec Jezdovice, pak z pozice provozovatele vodovodního přivaděče požadujeme, aby 
v dohodě dvou vlastníků provozně souvisejících vodovodů, byla zakotvena možnost 
omezeni či přerušení dodávky vody na dobu nezbytně nutnou, a to a bez povinnosti 
zajišťováni náhradního zásobováni vodou a rovněž bez jakýchkoliv sankci vůči VAS, 
jako dodavateli vody.
S ohledem na výše uvedené doporučujeme, aby v rámci budovaného vodovodu bylo 
uvažováno s plnicím místem pro možnost zajištění dodávky vody pomocí 
autocisteren.

o S navrhovaným řešením tj. s kompletní rekonstrukcí stávající vzdušníkové a 
armaturní šachty vč. trubního a armaturního vystrojení (viz  výkres D.7.2 „Redukční a 
vodoměrná šachta Jezdovice - stavební část a výkres D.7.4. „Redukční a vodoměrná 
šachta Jezdovice – trubní vystrojení“) VAS souhlasí.
Součástí předmětné stavby muší být I řešení příslušných úprav k zajištění funkčnosti 
stavějící katodové ochrany na vodovodním přivaděči.

o Vzhledem k tom, že součásti předmětné stavby vodovodu není řešení hygienického 
zabezpečení pitné vody, VAS předem na tuto skutečnost upozorňuje, s tím že 
garance kvality pitné vody bude pouze na předávacím místě.

o S rekonstrukcí stávající armaturní (vzdušníkové) šachty VAS (jako provozovatel) 
souhlasí za podmínky, že objekt předmětné armaturní (vzdušníkové) šachty zůstane i 
po stavebních úpravách (rekonstrukci) v majetku (vlastnictví) Svazu vodovodů a 
kanalizací JIHLAVSKO a provedené stavební anebo jiné úpravy nebudou mít žádný 
vliv na změnu vlastnictví této šachty anebo nárok Obce Jezdovice na vznik 
spoluvlastnictví k této armaturní šachtě.
V opačném případě bychom pak doporučovali řešit v rámci předmětné akce 
vybudování samostatné armaturní (vodoměrné) šachty.
Základní podmínky na provedení armaturní šachty; jako předávacího a měrného místa 
mezi vlastníky provozně souvisejících vodovodů (v případě, že navrhovaná stavební 
úprava a rekonstrukce šachty bude realizována); v šachtě smí být umístěno pouze 
potrubí vodovodu (anebo jeho součásti) a vodoměrná sestava, vč. redukčního ventilu; 
všechny prostupy potrubí vodovodu stěnou šachty musí být řešeny v plynotěsném a 
vodotěsném provedení a současně řešeny ták, aby při budoucích stavebních 
úpravách šachty nebyla narušena nejen izolace zdiva proti vlhkosti ale i tak, aby 
nemohlo dojít k poškození vodovodu a jeho součástí; rozebíratelné spoje potrubí 
vodovodu nesmí být zabudované do stavební konstrukce šachty, šachta musí být 
provedena jako vodotěsná, zabezpečena proti vniknutí nečistot a podzemní a 
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povrchové vody, musí být odvětraná a bezpečně přístupná; šachta musí být tepelně 
provedena tak, aby nemohlo dojít k poškození potrubí vodovodů a vodoměrné sestavy 
mrazem; v případě šachty umístěné na veřejně přístupném pozemku nebo v místech, 
kde hrozí nebezpečí poškození konstrukce šachty, musí být konstrukce šachty vč. 
stropu tomu uzpůsobena; vnitřní povrch šachty muší být proveden tak, aby se dal 
opravovat, čistit a udržovat; podlaha šachty musí být pevná, upravená proti skluzu, 
nesmí mít prohlubně nebo nebezpečný sklon a na podlaze se nesmí hromadit voda; 
šachtu je možno odvodnit, (nikoliv však do kanalizace); vstup, do šachty musí být 
uzavřen tzv. studničním poklopem s uzamčením speciálním klíčem; vstupní otvor do 
šachty musí být proveden tak aby bylo zamezeno vniku povrchové vody, pádu osob a 
předmětů do šachty; vstupní otvor do šachty musí mít světlost nejméně 600 x 600 mm 
(čtvercový); poklop na vstupu do šachty musí být s odpovídající nosností dle ČSN EN 
124, poklop šachty musí být osazen ták aby nemohl být samovolně: odsunut nebo 
uvolněn, poklop šachty musí být zajištěn proti neoprávněně manipulaci 
(uzamykatelný); šachta musí být trvale vybavena žebříkem; který bude svým 
provedením odpovídat TNV 75 0748 „Žebříky na objektech vodovodů a kanalizací" a 
souvisejícím normám (např.: ČSN 74 3282 „Ocelové žebříky") a legislativním 
předpisům.

- PODMIHKA UZAVŘENÍ „DOHODY VLASTNÍKŮ PROVOZNĚ SOUVISEJÍCÍM 
VODOVODU"
o Podmínkou vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu vodovodů a napojení na 

majetek vodovodů ve vlastnictví Svazu vodovodů a kanalizaci JIHLAVSKO, Žižkova 
93, 586 01 Jihlava (dáte SVÁK) je uzavření dohody dvou vlastníků provozně  
souvisejících vodovodů (dále jen „DOHODA") ve smyslu ustanovení zákona č. 
274/2001 Sb. v jeho platném znění (§8). a to mezi Svazem vodovodů a kanalizaci 
JIHLAVSKO a Obcí Jezdovice.

10. Budou dodrženy podmínky vyjádření orgánu ZPF, OŽP, Magistrátu města Jihlavy ze dne 
13.01.2016 č.j.: MMJ/OŽP/11282/2015:

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

11. Budou dodrženy podmínky vyjádření orgánu ochrany přírody a krajiny, OŽP, Magistrátu města 
Jihlavy ze dne 06.01.2016 č.j.: MMJ/OŽP/11049/2015:
- Výstavbou a provozováním stavby nebudou poškozovány nebo ničeny dřeviny rostoucí  

mimo les (ust. 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších 
předpisů spolu s § 2 vyhlášky MŽP č. 189/2013 Sb.).

- Stavbou nebude narušena ekologicko-stabilizační funkce Třešťského potoka, který je 
významným krajinným prvkem „ex lege“.

- V průběhu stavby bude respektována obecná ochrana rostlin a živočichů (§ 5 odst. 3 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů).

12. Budou dodrženy podmínky vyjádření Krajské správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvkové 
organizace ze dne 11.01.2015 č.j.: 014485/15 a ze dne 16.05.2016 č.j.: 004337/16:
- Požadujeme, aby stavební práce na vodovodu byly prováděny v součinnosti s akcí 

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

- 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.

13. Budou dodrženy podmínky stanoviska správce povodí a správce vodního toku Povodí 
Moravy, s.p., Brno ze dne 25.05.2016 č.j.: PM025669/2016-203/Vrab a ze dne 22.01.2016 č.j.: 
PM068003/2015-203/Hoj:
- 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.

- 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 je o poškození (§49 vodního zákona).

- Jakýkoliv zásah do břehových porostů musí být projednán ve správním řízení vzhledem 
k tomu, že se nejedná o kácení v zájmu správy vodního toku (vodní zákon § 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 vedením“ a bude odsouhlaseno naším provozem(Mlýnská 
37, 586 01 Jihlava).

- Správci vodních toků, Povodí Moravy, s.p., provozu Jihlava, Mlýnská 37, Jihlava bude 
min. 1 týden předem písemně oznámeno zahájení prací na podzemních přechodech 
vodního toku. 

- Během výstavby a provozu nesmí dojít k poškození břehů, znečištění vodního toku a 
ovlivnění kvality podzemních a povrchových vod stavebním odpadem a dalšími látkami 
nebezpečnými vodám ve smyslu § 39 zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění (zejména 
ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků).

- Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány 
v korytě, na břehu, v blízkosti ani v záplavovém území vodního toku. 

- Bezprostředně po dokončení stavebních prací na přechodu trasy vodovodu bude veškerý 
materiál, který byl v souvislosti se stavbou uložen nebo napadal do průtočného profilu 
vodního toku odstraněn.

- Ke kolaudaci stavby bude správci vodních toků předána dokumentace skutečného 
provedení stavby (přechody vodních toků) s výškovými kótami v syst. B.p.v.

14. Je nutno respektovat stanovisko Krajské hygienické stanice kraje Vysočina ze dne 03.05.2016 
zn. KHSV/9169/2016/JI/HOK/Fiš a to:
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- 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.

15. Budou dodrženy podmínky vyjádření Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO ze dne 
08.02.2016 č.j.: VTN-Jav./16:
- Před vydáním kolaudačního souhlasu stavby vodovodu (napojení na vodovodní 

přivaděč) bude ve smyslu § 8 zákona č. 274/2001 Sb. v jeho platném znění, 
uzavřena mezi Svazem vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO a Obcí Jezdovice 
dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů a v rámci stavby vybudováno 
příslušné předávací a měrné místo.

16. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Drážního úřadu ze dne 02.02.2016 č.j.: ML-
SOL0029/16-3/Jz; DUCR-6703/16/Jz:
- 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.

17. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska společnosti Správa železniční dopravní 
cesty, státní organizace ze dne 21.06.2016 č.j.: 11274/2016-SŽDC-OŘ BNO-OPS:
- Stavba bude projednána ve smyslu stavebního zákona a zákona č. 266/94 Sb., o dráhách 

v platném znění a bude k ní vydán souhlas Drážního úřadu. Žádá se: Drážní úřad, sekce 
stavební, Škroupova 11, 301 36 Plzeň.

- Při provádění prací v blízkosti kolejiště SŽDC musí stavební firma dodržovat vyhlášku 
Ministerstva dopravy č. 177/95 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah.

- Zahájení stavebních výkopových prací při provádění protlaku bude ohlášeno na operační 
středisko HZSP SŽDC - JPO Havlíčkův Brod, Havířská 3571, 580 01 Havlíčkův Brod, v 
dostatečném předstihu pro zajištění potřebných opatření.

- V termínu 14 dní před zahájením stavby na pozemcích SŽDC kontaktujte vedoucího 
provozního střediska TO Kostelec u Jihlavy p. Netolického, tel. 601 552 223, z důvodu 
technického dohledu nad touto stavbou. Dohled bude hrazen z finančních prostředků 
investora. Bez účasti pracovníka Správy tratí Jihlava nesmí být zahájeny práce na 
pozemku SŽDC, s.o.. Po dokončení prací musí být dotčené pozemky uvedeny do 
normového stavu.

- V zájmovém prostoru, nebo jeho blízkosti se nachází inž. sítě a zařízení ve správě SSZT 
Jihlava. Přibližné zákresy již byly předány jako součást vyjádření k předchozímu stupni 
dokumentace, nebo je jejich poloha již zakreslena v předložené dokumentaci. Před 
započetím zemních prací je nutné žádat o vytyčení sítí ve správě SSZT Jihlava a to v 
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dostatečném časovém předstihu, alespoň 14 dnů. Ochranné pásmo inž. sítí ve správě 
SSZT Jihlava je 1,5 m na obě strany.
Po uložení kanalizace a vodovodu 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 přiložení 
fialových markerů. Poloha spojek musí být zakreslena do dokumentace a to i s 
označením, že u spojky je marker.
Dozor při překládce kabelu zajistí návěstní mistr. O dozor při provádění prací v 
ochranném pásmu inž. sítí ve správě SSZT Jihlava je třeba žádat minimálně 1 měsíc před 
započetím prací.
Náklady na dozor pří práci na zařízení a inž. sítích ve správě SSZT Jihlava budou 
hrazeny zhotovitelem stavby.
Upozorňujeme, že nesmí dojít k poškození kabelu. V případě poškození by došlo k 
výpadku provozu zabezpečovacího zařízení.
Dále upozorňujeme, že dle dokumentace je počítáno pouze se stranovou přeložkou bez 
přerušení kabelu a bez výluky zabezpečovacího zařízeni.
Překládané kabely musí být zabezpečeny před poškození či případnou krádeží, v případě 
poškození či krádeže nese odpovědnost zhotovitel stavby.

- Správa elektrotechniky a energetiky Brno nemá námitek k výše uvedené stavbě. 
Sdělujeme Vám, že při realizaci výše uvedené stavby dojde ke střetu s elektrickým 
zařízením ve správě SŽDC s.o., OŘ Brno, Správy elektrotechniky a energetiky Brno. 
Stavba vodovodu bude křížit el. přípojku pro zastávku Jezdovice. Vaše organizace, 
případně osoby, které budou realizovat tuto akci, jsou povinny učinit následující opatření:
a) Objednat maximálně 14 dnů předem u OŘ Brno, SEE vytyčení polohy podzemních 
vedení. V rámci nutné vzájemné spolupráce kontaktujte níže uvedené pracoviště pro 
zařízení:
- NN - kabelové vedení zast. Jezdovice - obvodová elektrodílna Jihlava.
b) Při všech zemních pracích zajistěte dodržování zákona č. 458/2000 Sb. Bez souhlasu 
pracovníka SEE OED Jihlava nesmí být zahájeny zemní práce.
c) Poškození kabelů je nutné oznámit neprodleně na elektrodispečink SŽDC s.o., OŘ 
Brno: pracoviště Havlíčkův Brod.

- Zahájení prací ohlaste místnímu správci Správy mostů a tunelů Jihlava.
18. Budou dodrženy podmínky stanoviska Městského úřadu Třešť, stavebního odboru ze dne 

10.02.2016 č.j.: 425/2016-32/2016-21/2016-STU:
- Veškeré práce na pozemku par.č. 1058/2 k.ú. Jezdovice v ochranné pásmo budou 

prováděny ohleduplně, terénní práce budou prováděny pouze ručně, nebudou používány 
ani vypouštěny škodlivé látky (pohonné hmoty apod.)

- Stromy - dubové stromořadí Jezdovice, budou ve smyslu ust. § 5 zákona č. 114/1992 Sb., 
chráněny před poškozením a zničení, nebude narušena ekologicko - stabilizační funkce 
potoka. 

- Při provádění se nesmí porušit kořeny v případě poranění nutné ošetření sadovnickým 
balzámem.

19. Budou dodrženy podmínky vyjádření Technických služeb Třešť, spol. s r.o. ze dne 08.02.2016 
č.j.: TECH/567224309:
- Provádění práce musí odpovídat normě ČSN 736005.

20. Budou dodrženy podmínky stanoviska Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie 
Kraje Vysočina, dopravní inspektorát Jihlava ze dne 18.02.2016 č.j.: KRPJ-19001-10/ČJ-
2016-160706:
- V případě, že prováděním akce bude omezen provoz na pozemních komunikacích, bude 

před zahájením prací předložen DI PČR ÚO Jihlava k odsouhlasení návrh přechodné 
úpravy provozu na pozemních komunikacích, použité při realizaci akce.

21. Budou dodrženy podmínky závazného stanovisko Hasičského záchranného sboru kraje 
Vysočina ze dne 06.05.2016 č.j.: HSJI- 2536-2/JI-2016:
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- V souladu s ustanovením § 5 písmena odst. 1b), zákona č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů, musí být vytvořeny podmínky pro hašení požárů a 
pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace. Za vyhovující 
přístupovou komunikaci se považuje komunikace (šířky nejméně 3,00 m) pro příjezd 
požárních vozidel až k nástupní ploše (pokud se požaduje), nebo alespoň do vzdálenosti 
20 m od všech vchodů do objektů, dle ČSN 73 0802 čl. 12.2.

- Při uzavírce komunikací nebo jejich částí musí být v dostatečném předstihu tato informace 
oznámena Krajskému operačnímu a informačnímu středisku HZS Kraje Vysočina. 

22. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn 
štítek „STAVBA POVOLENA“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní 
moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly 
čitelné a ponechán na staveništi do vydání kolaudačního souhlasu stavby vodního díla.

23. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Jméno a adresa dodavatele stavby bude investorem 
písemně oznámena vodoprávnímu úřadu min. 10 dnů před zahájením stavebních prací.

24. Ukončení každé etapy stavby oznámí stavebník vodoprávnímu úřadu v dostatečném 
předstihu v souladu s plánem kontrolních prohlídek.

25. Před dokončením stavby vodovodu (před jejich záhozem) bude vodoprávním úřadem 
provedena kontrolní prohlídka stavby, vodoprávnímu úřadu bude termín oznámen min 7 dní 
předem.

26. Po dokončení stavby požádá investor o vydání kolaudačního souhlasu. 
27. K návrhu na vydání kolaudačního souhlasu budou předloženy tyto doklady: geometrické 

zaměření stavby, výkres skutečného provedení stavby s vyznačením případných změn 
a s uvedením použitého materiálu, jeho průměru a délek, protokol o převzetí a předání, 
atesty, osvědčení popř. shody použitých materiálů, kopie stavebního deníku, doklad o 
tlakové zkoušce vodovodního potrubí, doklad o dezinfekci a proplachu vodovodů, 
doklad o funkčnosti vyhledávacího vodiče a armatur, krácený rozbor vody a doklad o 
nezávadném způsobu likvidace odpadů ze stavby. 

28. Dále v případě, že v době podání žádosti o kolaudační souhlas bude mít stavba z 
technického hlediska charakter provozně souvisejícího vodovodu, bude k návrhu na 
vydání kolaudačního souhlasu předložena písemná dohoda (smlouva), kterou budou 
upraveny vzájemná práva a povinnosti stavebníků či vlastníků vodovodů provozně 
souvisejících, popřípadě jejich částí provozně souvisejících.

V. stanovuje se, že stavbu lze užívat je na základě kolaudačního souhlasu

VI. stanovuje se termín pro dokončení stavby:   do 31.10.2018

VII. o podaných námitkách účastníků řízení se rozhoduje takto:
Námitky či připomínky nebyly uplatněny.

Odůvodnění

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad obdržel dne 26.07.2016 žádost 
investorů, kterým je Obec Jezdovice, IČ: 426 34 628, Jezdovice 90, 589 01 Třešť pod č.j. 
MMJ/OŽP/9111/2016 o povolení stavby – „Vodovod Jezdovice“, na p.p.č. 1163/2, 178/1, 178/4, 
1156/14, 1156/8, 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, 1189/2, 1189/1, 1110/6, 1197/2, 1195, 1115/5, 1118/19 v k.ú. Jezdovice. 
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Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o 
dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření 
vodoprávního úřadu ve znění pozdějších předpisů a dalšími doklady, a to:
- územní rozhodnutí vydal Městský úřad Třešť, stavební odbor dne 29.04.2016 pod č.j. 

746/2016-67/2016-9/2016-STU, s právní mocí dne 13.06.2016,
- souhlas dle § 15 stavebního zákona vydal Městský úřad Třešť, stavební odbor dne 

12.08.2016 č.j.: 4051/2016-97/2016-STU,
- stanovisko Městského úřadu Třešť, stavebního odboru ze dne 10.02.2016 č.j.: 425/2016-

32/2016-21/2016-STU,
- snímek katastrální mapy,
- vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno ze dne 21.04.2016 č.j.: 5001293531,
- vyjádření společnosti E.ON Servisní, s.r.o., Č. Budějovice ze dne 23.12.2015 zn. D8626-

16093459, 
- vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 21.04.2016 č.j.: 

590703/16 a ze dne 14.10.2016,
- stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě ze dne 03.05.2016 

zn. KHSV/9169/2016/JI/HOK/Fiš,
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina ze dne 06.05.2016 č.j.: 

HSJI- 2536-2/JI-2016,
- vyjádření Krajské správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvkové organizace ze dne 11.01.2015 

č.j.: 014485/15 a ze dne 16.05.2016 č.j.: 004337/16,
- stanovisko společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace ze dne 21.06.2016 

č.j.: 11274/2016-SŽDC-OŘ BNO-OPS,
- závazné stanovisko Drážního úřadu ze dne 02.02.2016 č.j.: ML-SOL0029/16-3/Jz; DUCR-

6703/16/Jz,
- vyjádření společnosti ČD – Telematika a.s. ze dne 11.12.2015 č.j.: 24160/2015,
- vyjádření Technických služeb Třešť, spol. s r.o. ze dne 08.02.2016 č.j.: TECH/567224309,
- vyjádření orgánu ochrany přírody a krajiny, OŽP, Magistrátu města Jihlavy ze dne 06.01.2016 

č.j.: MMJ/OŽP/11049/2015,
- vyjádření orgánu ZPF, OŽP, Magistrátu města Jihlavy ze dne 13.01.2016 č.j.: 

MMJ/OŽP/11282/2015,
- závazné stanovisko orgánu SSL, OŽP, Magistrátu města Jihlavy ze dne 06.01.2016 č.j.: 

MMJ/OŽP/11112/2015,
- vyjádření orgánu OH, OŽP, Magistrátu města Jihlavy ze dne 17.12.2015 č.j.: 

MMJ/OŽP/11048/2015,
- závazné stanovisko odboru dopravy, Magistrátu města Jihlavy ze dne 30.05.2016 č.j.: 

MMJ/OD/9320/2016,
- stanovisko Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina, dopravní 

inspektorát Jihlava ze dne 18.02.2016 č.j.: KRPJ-19001-10/ČJ-2016-160706,
- stanovisko společnosti  VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. ze dne 26.08.2016 

č.j.: DJI 1520.1/VTN-Jav./16 a ze dne 27.05.2016 č.j.: DJI 1520/VTN-Jav./16,
- vyjádření Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO ze dne 08.02.2016 č.j.: 67/2016-Be,
- stanovisko správce povodí a správce vodního toku Povodí Moravy, s.p., Brno ze dne 

25.05.2016 č.j.: PM025669/2016-203/Vrab a ze dne 22.01.2016 č.j.: PM068003/2015-
203/Hoj,

- doklad o zaplacení správního poplatku  č. PD-2016-121-1853502 ze dne 25.10.2016,
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi investorem akce a Správou 

železniční dopravní cesty, státní organizací ze dne 29.09.2016,
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- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi investorem 
akce a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ze dne 18.11.2015,

- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti mezi investorem akce a panem 
MUDr. Jiřím Salašem ze dne 20.08.2016,

- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti mezi investorem akce a Povodím 
Moravy, s.p. ze dne 29.12.2015,

- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi investorem akce a Státním 
pozemkovým úřadem ze dne 11.01.2016,

- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti mezi investorem akce a paní Evou 
Nevrklovou a panem Jiřím Nevrklou ze dne 12.11.2015,

- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti mezi investorem akce a paní 
Hanou Hartlovou ze dne 12.11.2015,

- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti mezi investorem akce a panem 
Lubošem Hartlem ze dne 12.11.2015,

- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti mezi investorem akce a panem 
Vladimírem Cvakem ze dne 12.11.2015,

- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti mezi investorem akce a paní Jitkou 
Novákovou ze dne 12.11.2015,

- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti mezi investorem akce a panem 
Františkem Tůmou ze dne 23.10.2015,

- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti mezi investorem akce a paní 
Zdeňkou Svobodovou ze dne 12.11.2015,

- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti mezi investorem akce a panem 
Jaroslavem Mikešem ze dne 19.11.2015,

- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti mezi investorem akce a panem 
Rostislavem Liškou ze dne 12.11.2015,

- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti mezi investorem akce a panem 
Petrem Novákem ze dne 17.11.2015,

- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti mezi investorem akce a paní Marií 
Novákovou ze dne 09.11.2015,

- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti mezi investorem akce a paní 
Petrou Jirákovou ze dne 09.11.2015,

- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti mezi investorem akce a panem 
Liborem Mifkou ze dne 05.11.2015,

- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti mezi investorem akce a 
společností Rybářství Vysočina, s.r.o. ze dne 12.11.2015,

- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti mezi investorem akce a Krajem 
Vysočina ze dne 03.11.2015,

- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi investorem 
akce a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ze dne 18.11.2015,

- doklady o majetkoprávních vztazích k dotčenému pozemku (výpisy z KN, situační snímek),
- projektová dokumentace zpracovaná panem 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 lednu 2016 č.z. 2322.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona a § 112 stavebního zákona oznámil příslušný vodoprávní 
úřad zahájení vodoprávního a stavebního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným 
orgánům oznámením č.j.: MMJ/OŽP/9111/2016-2 ze dne 09.09.2016, kterým byla stanovena lhůta 10 
dnů ode dne doručení pro vznesení námitek či připomínek. Dále byli účastníci řízení a dotčené orgány 
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upozorněni, že na námitky, které nebudou sděleny ve stanovené lhůtě, nebude možno, podle 
ustanovení § 115 a odst. 8 vodního zákona, brát zřetel. 

V rámci zahájeného stavebního a vodoprávního řízení nebyly vzneseny žádné námitky či připomínky 
ze strany účastníků řízení ani dotčených orgánů.

Bylo upuštěno od místního šetření vzhledem k tomu, že jsou stavebnímu úřadu známy poměry 
staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavby.

Připomínáme, že povinností investora respektive dodavatele je dodržovat během výstavby všechna 
ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ostatních souvisejících předpisů v odpadovém 
hospodářství ve znění pozdějších předpisů.

Dále upozorňujeme, že při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových 
vod závadnými látkami ve smyslu § 39 zákona o vodách, zejména ropnými produkty ze stavebních a 
dopravních prostředků. Investor musí rovněž respektovat ust. § 7 zákona č. 114/1992 Sb. o ochranné 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (ochrana dřevin, které nebudou vykáceny), § 5 odst. 3 
tohoto zákona (obecná ochrana rostlin a živočichů).

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl vodoprávní úřad Magistrátu města Jihlavy k závěru, že 
právní postavení účastníka řízení v souladu s ust. § 109 stavebního zákona v daném případě přísluší 
(vedle stavebníka, vlastníka pozemku a vlastníka stavby na pozemku, na kterém má být stavba 
prováděna, anebo toho, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu 
a jejich práva mohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena) pouze vlastníkům anebo správcům 
stávajících vedení technické infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva 
k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. Vodoprávní úřad posoudil 
předloženou stavbu z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem a k němu vydaným prováděcím 
předpisům a přiloženým dokladům orgánů a účastníků řízení. 

Z hlediska vodohospodářského je výše uvedená stavba možná.
S ohledem na uvedené skutečnosti rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je výše uvedeno.

Seznam všech účastníků řízení: 
Obec Jezdovice, MUDr. Jiří Salaš, Luboš Hartl, Vladimír Cvak, Jitka Nováková, František Tůma, 
Zdeňka Svobodová, Jaroslav Mikeš, Rostislav Liška, Petr Novák, Marie Nováková, Petra Jiráková, 
Libor Mifka, Rybářství Vysočina, s.r.o., VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, Povodí Moravy, s.p., Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace, Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, E.ON Česká republika, s.r.o., Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s., Technické služby Třešť, spol. s r.o., Krajská správa a údržba silnic 
Vysočiny, příspěvková organizace, Státní pozemkový úřad, Majitelé sousedních pozemků p.č.: st. 2, 
st. 4, st. 5, st. 6st. 7/1, st. 8, st. 10, st. 11/1, st. 13/1, st. 14, st. 15, st. 16, st. 17, st. 18, st. 19/2, st. 20, 
st. 21, st. 22, st. 24, st. 25/1, st. 25, st. 26, st. 27, st. 28, st. 29, st. 30/1, st. 30/2, st. 31/2, st. 33, st. 34, 
st. 35, st. 39/1, st. 40, st. 41, st. 42, st. 43, st. 44/1, st. 44/2, st. 45, st. 46, st. 47/1, st. 47/2, st. 48, st. 
49, st. 50/1, st. 50/2, st. 51, st. 52, st. 53, st. 54/1, st. 54/3, st. 54/2, 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. 69/1, st. 69/7, st. 69/8, 
st. 70, st. 73, st. 74, st. 75/1, st. 77/2, st. 78, st. 79, st. 81, st. 82, st. 83, st. 84, st. 86, st. 92/1, st. 93, 
st. 95/1, st. 95/2, st. 97, st. 98, st. 100, st. 101, st. 110, st. 117, st. 159, st. 160, st. 168,  4, 5, 6/1, 6/5, 
6/7, 6/9, 6/10, 9/1, 9/3, 10/1, 10/4, 11, 13/2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29/1, 
30, 31, 32/1, 32/2, 33/1, 33/2, 33/3, 35, 37, 38, 39/1, 39/2, 40/1, 40/2, 40/3, 41/1, 41/2, 43, 44, 47/1, 
50/1, 50/2, 51, 53/1, 53/2, 54/3, 54/5, 56, 58, 59, 60, 64, 66/2, 67, 68/1, 68/4, 68/5, 68/8, 68/9, 69/4, 
70/1, 71/1, 72/3, 72/4, 73, 74/1,75/1, 75/3, 76/1, 76/3, 77/1, 81, 82/2, 91/1, 91/3, 95, 98/1, 98/2, 100, 
101/3,  101/9, 103, 104, 106/2, 106/6, 106/15, 106/16, 106/22, 106/23, 106/24, 106/26, 106/27, 108, 
109/1, 109/3, 109/7, 111/1, 111/2, 112, 113, 122/1, 124/1, 124/2, 124/3, 141/9, 141/12, 174/7, 178/10, 
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178/11, 178/12, 178/13, 178/14, 178/15, 178/16, 178/17, 178/18, 178/20, 178/21, 178/22, 178/24, 
178/25, 178/26, 178/27, 178/29, 178/30, 178/31, 179/1, 179/2, 179/3, 179/4, 179/5, 182/36, 182/37, 
182/47, 182/52, 326/80, 426/3, 429/3, 429/4, 431, 792/67, 792/80, 861, 928, 929/1, 929/4, 929/5, 
932/1,933/1, 934/1, 934/2, 934/3, 942/4, 942/5, 942/6, 942/8, 942/15, 942/17, 942/23, 942/24, 954/2, 
955/1, 955/2, 955/5, 955/6, 955/7,955/8, 955/9, 955/10, 955/11, 958/2, 965/2, 966/2, 967/2, 968/2, 
971, 972, 974, 975/2, 976/2, 977/2, 982/1, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 995, 1007/1, 
1007/3, 1014, 1033,1034/1, 1034/2, 1039/1, 1039/2, 1042/1, 1042/2, 1042/3, 1043, 1044, 1046/1, 
1046/4, 1046/5, 1046/6, 1051, 1052, 1056, 1058/1, 1060/2, 1060/3, 1060/4, 1061, 1062, 1063/1, 
1063/2,1068/1, 1072/1, 1072/2, 1072/3, 1075/1, 1075/2, 1086/2, 1088, 1090/1, 1090/2, 1092/4, 
1092/6, 1092/7, 1109/9, 1110/5, 1110/11, 1110/14, 1110/16, 1110/20, 1110/22, 1110/25, 1110/30, 
1110/31, 1110/32, 1110/33, 1110/34, 1110/37, 1110/39, 1111/1, 1111/2, 1111/3, 1111/4, 1113/8, 
1113/9, 1113/10, 1115/1,1115/2, 1115/4, 1115/7, 1115/10, 1116/1, 1116/2, 1116/3, 1116/4, 1117/1, 
1117/4, 1117/5, 1117/6, 1117/7, 1118/7, 1118/8, 1118/9, 1118/14, 1118/15, 1118/16, 1118/17, 
1118/18, 1118/20, 1118/22, 1118/23, 1118/24, 1118/25, 1122/1,  1124/2, 1124/3, 1125, 1125, 1132/1, 
1136/1, 1136/4, 1136/12, 1136/13, 1136/14, 1136/16, 1136/18, 1140/1, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 
1147, 1150/2, 1150/3, 1150/4, 1150/5, 1150/6, 1150/7, 1150/8, 1150/9, 1150/10, 1150/11, 1151/1, 
1151/2, 1153/2, 1153/4, 1155/2, 1155/3, 1155/5, 1155/6, 1155/7, 1156/3, 1156/4, 1156/5, 1156/6, 
1156/7, 1156/9, 1156/12, 1156/13, 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, 1156/33, 
1156/34, 1156/43, 1156/44, 1156/45, 1156/46, 1156/47, 1156/48, 1156/49, 1156/51, 1156/52, 
1156/53, 1156/54, 1156/55, 1156/57, 1156/58, 1156/59, 1156/60, 1156/61, 1156/62, 1156/63, 
1156/66, 1159, 1163/3, 1178/1, 1179, 1182/1, 1183, 1185, 1188/1, 1189/3, 1192, 1197/1, 1199/5, 
1199/6, 1200, 1201, 1203, 1204, 1205, 1206, 1208, 1213, 1215, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 
1223, 1235, 1236/1, 1236/3, 1253 v k.ú. Jezdovice, p. č. 3696, 3705/9, 3734/3, 3735/3, 3736, 4564/1, 
4565/1, 4591 v k.ú. Třešť a p. č. 69/1, 1081/4, 1081/5, 1081/6, 1097, 1105, 1109/1 v k.ú. Salavice.

      
Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) 
odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina podáním učiněným 
prostřednictvím odboru životního prostředí Magistrátu města Jihlavy. V podaném odvolání se uvede, 
v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost 
rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 
správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude 
stavba zahájena.    

 

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

vz. Mgr. Bára Kolmanová, v.r. 
Ing. Katarína  R u s c h k o v á   
vedoucí odboru životního prostředí

Vypraveno dne: 

Přílohy pro stavebníka (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):
1. Ověřená PD stavby
2. Štítek „STAVBA POVOLENA“ s uvedením údajů podle ust. § 21 odst. 2 vyhl. č. 132/1998 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.



strana 21 / 23

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Jihlavy, 
Městského úřadu Třešť a Obecního úřadu Jezdovice. Zveřejněno bude též způsobem umožňujícím 
dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. Patnáctý den po dni vyvěšení této 
veřejné vyhlášky na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, je posledním dnem 
oznámení. Po uplynutí lhůty zašlete vyhlášku zpět vodoprávnímu úřadu s vyznačením data vyvěšení a 
sejmutí, opatřenou razítkem a podpisem.

 
 
Datum vyvěšení: .............................                                      

.........................................................                                                
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení                  

Razítko:                                                                                   

V elektronické podobě 
zveřejněno od: ..................................                                      

..........................................................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

Razítko:

Datum sejmutí: ................................

.........................................................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení                                                   

Razítko:                                                                                 

V elektronické podobě 
zveřejněno do: .................................
 
..........................................................                                                
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
 
Razítko:
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Rozdělovník:
Účastníci řízení do vlastních rukou:

1. Obec Jezdovice, IČ: 426 34 628, Jezdovice 90, 589 01 Třešť
Účastníci řízení – doručeno veřejnou vyhláškou:

2. MUDr. Jiří Salaš, Za Mlýnem 294, 666 01 Tišnov  
3. Luboš Hartl, Jezdovice 97, 589 01 Třešť
4. Vladimír Cvak, Jezdovice 38, 589 01 Třešť
5. Jitka Nováková, Jezdovice 12, 589 01 Třešť
6. František Tůma, 5. května 915, 362 51 Jáchymov
7. Zdeňka Svobodová, Jezdovice 53, 589 01 Třešť
8. Jaroslav Mikeš, Smetany 892/11, 589 01 Třešť
9. Rostislav Liška, Jezdovice 27, 589 01 Třešť
10. Petr Novák, Dušejov 124, 588 05 Dušejov
11. Marie Nováková, Dušejov 124, 588 05 Dušejov
12. Petra Jiráková, Jezdovice 19, 589 01 Třešť
13. Libor Mifka, Jezdovice 19, 589 01 Třešť
14. Rybářství Vysočina, s.r.o., IČ:607 40 779, V Kaštanech230/11, 589 01 Třešť
15. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IČ: 494 55 842, Soběšnická 820/156, 638 01 

Brno
16. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 697 97 111, Rašínovo nábřeží 390/42, 

128 00 Praha 2
17. Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, Dřevařská 11, 601 75 Brno
18. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ: 70994234, Oblastní ředitelství Brno, 

Kounicova 26, 611 43 Brno 
19. Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, IČ: 484 60 915, Žižkova 1867/93, 586 01 Jihlava
20. E.ON Česká republika, s.r.o., IČ: 257 33 591, F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České 

Budějovice
21. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 040 84 063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
22. Technické služby Třešť, spol. s r.o., IČ: 255 85 070, Nádražní 851, 589 01 Třešť
23. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČ: 000 90 450, Kosovská 

1122/16, 586 01 Jihlava
24. Státní pozemkový úřad, IČ: 013 12 774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Majitelé sousedních pozemků p.č.:
- st. 2, st. 4, st. 5, st. 6st. 7/1, st. 8, st. 10, st. 11/1, st. 13/1, st. 14, st. 15, st. 16, st. 17, st. 18, st. 

19/2, st. 20, st. 21, st. 22, st. 24, st. 25/1, st. 25, st. 26, st. 27, st. 28, st. 29, st. 30/1, st. 30/2, 
st. 31/2, st. 33, st. 34, st. 35, st. 39/1, st. 40, st. 41, st. 42, st. 43, st. 44/1, st. 44/2, st. 45, st. 
46, st. 47/1, st. 47/2, st. 48, st. 49, st. 50/1, st. 50/2, st. 51, st. 52, st. 53, st. 54/1, st. 54/3, st. 
54/2, 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. 69/1, st. 69/7, st. 69/8, st. 70, st. 73, st. 74, st. 75/1, st. 77/2, st. 78, st. 
79, st. 81, st. 82, st. 83, st. 84, st. 86, st. 92/1, st. 93, st. 95/1, st. 95/2, st. 97, st. 98, st. 100, 
st. 101, st. 110, st. 117, st. 159, st. 160, st. 168,  4, 5, 6/1, 6/5, 6/7, 6/9, 6/10, 9/1, 9/3, 10/1, 
10/4, 11, 13/2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29/1, 30, 31, 32/1, 32/2, 
33/1, 33/2, 33/3, 35, 37, 38, 39/1, 39/2, 40/1, 40/2, 40/3, 41/1, 41/2, 43, 44, 47/1, 50/1, 50/2, 
51, 53/1, 53/2, 54/3, 54/5, 56, 58, 59, 60, 64, 66/2, 67, 68/1, 68/4, 68/5, 68/8, 68/9, 69/4, 70/1, 
71/1, 72/3, 72/4, 73, 74/1,75/1, 75/3, 76/1, 76/3, 77/1, 81, 82/2, 91/1, 91/3, 95, 98/1, 98/2, 100, 
101/3,  101/9, 103, 104, 106/2, 106/6, 106/15, 106/16, 106/22, 106/23, 106/24, 106/26, 
106/27, 108, 109/1, 109/3, 109/7, 111/1, 111/2, 112, 113, 122/1, 124/1, 124/2, 124/3, 141/9, 
141/12, 174/7, 178/10, 178/11, 178/12, 178/13, 178/14, 178/15, 178/16, 178/17, 178/18, 
178/20, 178/21, 178/22, 178/24, 178/25, 178/26, 178/27, 178/29, 178/30, 178/31, 179/1, 
179/2, 179/3, 179/4, 179/5, 182/36, 182/37, 182/47, 182/52, 326/80, 426/3, 429/3, 429/4, 431, 
792/67, 792/80, 861, 928, 929/1, 929/4, 929/5, 932/1,933/1, 934/1, 934/2, 934/3, 942/4, 942/5, 
942/6, 942/8, 942/15, 942/17, 942/23, 942/24, 954/2, 955/1, 955/2, 955/5, 955/6, 955/7,955/8, 
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955/9, 955/10, 955/11, 958/2, 965/2, 966/2, 967/2, 968/2, 971, 972, 974, 975/2, 976/2, 977/2, 
982/1, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 995, 1007/1, 1007/3, 1014, 1033,1034/1, 
1034/2, 1039/1, 1039/2, 1042/1, 1042/2, 1042/3, 1043, 1044, 1046/1, 1046/4, 1046/5, 1046/6, 
1051, 1052, 1056, 1058/1, 1060/2, 1060/3, 1060/4, 1061, 1062, 1063/1, 1063/2,1068/1, 
1072/1, 1072/2, 1072/3, 1075/1, 1075/2, 1086/2, 1088, 1090/1, 1090/2, 1092/4, 1092/6, 
1092/7, 1109/9, 1110/5, 1110/11, 1110/14, 1110/16, 1110/20, 1110/22, 1110/25, 1110/30, 
1110/31, 1110/32, 1110/33, 1110/34, 1110/37, 1110/39, 1111/1, 1111/2, 1111/3, 1111/4, 
1113/8, 1113/9, 1113/10, 1115/1,1115/2, 1115/4, 1115/7, 1115/10, 1116/1, 1116/2, 1116/3, 
1116/4, 1117/1, 1117/4, 1117/5, 1117/6, 1117/7, 1118/7, 1118/8, 1118/9, 1118/14, 1118/15, 
1118/16, 1118/17, 1118/18, 1118/20, 1118/22, 1118/23, 1118/24, 1118/25, 1122/1,  1124/2, 
1124/3, 1125, 1125, 1132/1, 1136/1, 1136/4, 1136/12, 1136/13, 1136/14, 1136/16, 1136/18, 
1140/1, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1147, 1150/2, 1150/3, 1150/4, 1150/5, 1150/6, 1150/7, 
1150/8, 1150/9, 1150/10, 1150/11, 1151/1, 1151/2, 1153/2, 1153/4, 1155/2, 1155/3, 1155/5, 
1155/6, 1155/7, 1156/3, 1156/4, 1156/5, 1156/6, 1156/7, 1156/9, 1156/12, 1156/13, 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, 1156/33, 1156/34, 1156/43, 1156/44, 1156/45, 
1156/46, 1156/47, 1156/48, 1156/49, 1156/51, 1156/52, 1156/53, 1156/54, 1156/55, 1156/57, 
1156/58, 1156/59, 1156/60, 1156/61, 1156/62, 1156/63, 1156/66, 1159, 1163/3, 1178/1, 1179, 
1182/1, 1183, 1185, 1188/1, 1189/3, 1192, 1197/1, 1199/5, 1199/6, 1200, 1201, 1203, 1204, 
1205, 1206, 1208, 1213, 1215, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1235, 1236/1, 
1236/3, 1253 v k.ú. Jezdovice, p. č. 3696, 3705/9, 3734/3, 3735/3, 3736, 4564/1, 4565/1, 
4591 v k.ú. Třešť a p. č. 69/1, 1081/4, 1081/5, 1081/6, 1097, 1105, 1109/1 v k.ú. Salavice

Dotčené orgány:
25. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, IČ: 710 09 311, Tolstého 15, 586 01 Jihlava
26. Městský úřad Třešť, stavební odbor, Revoluční 20/1, 589 01 Třešť
27. Magistrát města Jihlavy, OŽP-OH, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
28. Magistrát města Jihlavy, OŽP-SSL, Masarykovo náměstí 1, 586 1 Jihlava
29. Magistrát města Jihlavy, OŽP-ZPF, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
30. Magistrát města Jihlavy, OŽP-OPK, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
31. Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy, Tyršova 18, 586 01 Jihlava
32. Drážní úřad, stavební sekce – oblast Plzeň, IČ: 613 79 425, Škroupova 11, 301 36 Plzeň
33. Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina, dopravní inspektorát 

Jihlava, Vrchlického 46, 586 04 Jihlava
34. Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, IČ: 708 85 184, Územní odbor Jihlava, Sokolovská 

2, 586 01 Jihlava
Na vědomí:

35. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IČ: 494 55 842, divize Jihlava, Žižkova 93, 
586 29 Jihlava

36. Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, provoz Jihlava, Mlýnská 37, 586 01 Jihlava 
Na vyvěšení:

37. Magistrát města Jihlavy – inf. centrum, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
38. Obecní úřad Jezdovice, IČ: 426 34 628, Jezdovice 90, 589 01 Třešť
39. Městský úřad Třešť, IČ: 002 86 753, Revoluční 20/1, 589 01 Třešť
40. Internet
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