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 NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ 
 

Obec Jezdovice, IČO 42634628, Jezdovice č.p. 90, 589 01  Třešť 

(dále jen "žadatel") podal dne 16.7.2019 žádost o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném 

územním řízení o umístění stavby „ Jezdovice – splašková kanalizace a ČOV – změna č.1“ na par.č. 

1104/12, 1188/1,1075/3. Uvedeným dnem bylo zahájeno zjednodušené územní řízení. 

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

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

(dále jen "stavební zákon"), zveřejňuje podle § 95 odst. 3 stavebního zákona návrh výroku územního 

rozhodnutí. V souladu s § 95 odst. 5 stavebního zákona mohou proti návrhu podat účastníci písemně 

námitky a dotčené orgány výhrady ve lhůtě 

15 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce. 

K námitkám účastníků, kteří souhlasili s navrhovaným záměrem, se nepřihlíží, pokud se nezměnily 

podklady pro jejich souhlas. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad 

Třešť, odbor stavební úřad, úřední dny Po a St 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00). 

Žadatel podle § 95 odst. 4 stavebního zákona zajistí, aby informace o návrhu výroku rozhodnutí, včetně 

grafického vyjádření záměru, byla bezodkladně poté, co jej obdrží, vyvěšena po dobu 15 dnů na místě: 

Úřední deska Obce Jezdovice č.p. 90  Jezdovice 

 

Návrh výroku: 

Stavební úřad v návrhu výroku: 

Vydává podle § 79 a 95 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

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 

 Jezdovice - 

 splašková kanalizace  a ČOV - změna  č. 1 

 

Změna  stavby  spočívá    v dotčení nového pozemku  par.č. 1104/12,  v k.ú. Jezdovice 
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(dále jen "stavba") č. 1104/12 v k.ú. Jezdovice 

Ostatní   čísla  pozemků parc. stavební parcela 35, pozemkové parcely 8, 9/2, 9/4, 12, 13/1, 47/2, 57, 64, 

65, 68/6, 106/7, 106/21, 106/28, 109/2, 109/6, 118/1, 121, 178/1, 178/4, 178/19, 178/20, 955/10, 1075/2, 

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

1156/1, 1156/8, 1156/14, 1156/15, 1156/32, 1156/33, 1156/35, 1156/36, 1156/37, 1156/38, 1156/39, 

1156/40, 1156/41, 1156/42, 1156/56, 1163/2, 1165, 1177/1, 1177/2, 1178/1, 1180/1, 1188/1, 1189/1, 

1189/2, 1195, 1196, 1197/2, 1211, 1212 a 1214  v katastrálním území Jezdovice z původního územního  

rozhodnutí č. 745/2016- 66/2016-8/2016-STU ze dne 9. 2. 2016 zůstávají nezměněny.      

Druh a účel umisťované stavby: 

Z důvodu nově zjištěných okolností - plánované zástavby zrušena původní trasa navržené s označením A-

3 dl. 114,1m nahrazena novou v délce  121,8m 

Původní revizní šachty Š 41- Š47 nahrazeny šachtami  Š130- Š 134 

nově dotčen pozemek 1104/12 Jezdovice 

Umístění stavby na pozemku: 

tavba bude umístěna dle situačního výkresu C.3   měřítko  1:500 č. zakázky 2333 

 

Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného 

stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným 

umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a 

sousedních staveb. 

2. 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) 

3. Budou dodržena vyjádření, resp. stanoviska uvedená v původním  rozhodnutí č. 745/2016- 66/2016-

8/2016-STU ze dne 24. 9. 2016 PM rozhodnutí 13. 6. 2016 a podmínky v nich stanovené, tyto 

podmínky v nich stanovené jsou pro dodavatele a stavebníka závazné, jsou nedílnou součástí tohoto 

rozhodnutí. 

4. Rozhodnutí č. 745/2016- 66/2016-8/2016-STU ze dne 24. 9. 2016 PM  13. 6. 2016 zůstává 

v platnosti. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje  rozhodnutí správního orgánu (§27 odst. 1 zák. 500/2004 Sb., 

správní řád) 

Obec Jezdovice, IDDS: 4xsb5z9  sídlo: Jezdovice č.p. 90, 589 01  Třešť 

Hana Hartlová, Jezdovice č.p. 97, 589 01  Třešť 

 

Poučení: 

Žadatel zajistí, aby byl návrh výroku bezodkladně vyvěšen na místě určeném stavebním úřadem. Pokud 

žadatel informaci nevyvěsí, stavební úřad opakuje vyvěšení návrhu výroku rozhodnutí na úřední desce, 

nebo rozhodne usnesením o provedení územního řízení, pokud mělo porušení této povinnosti žadatele za 

následek zkrácení práv účastníků územního řízení. V případě, že se neprokáže opak, má se za to, že 

žadatel povinnost vyvěšení informace splnil. 

 

Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu , který je stavebním úřadem. 

 

 

 

Ing. Luděk Rudolf 

vedoucí stavebního úřadu 
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Obdrží: 

účastníci (dodejky) 

Obec Jezdovice, IDDS: 4xsb5z9 

 sídlo: Jezdovice č.p. 90, 589 01  Třešť 

Hana Hartlová, Jezdovice č.p. 97, 589 01  Třešť 

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 

 sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00  Praha 3-Žižkov 

Obec Jezdovice, IDDS: 4xsb5z9 

 sídlo: Jezdovice č.p. 90, 589 01  Třešť 

  

dotčené správní úřady 

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, IDDS: ntdaa7v 

 sídlo: Sokolovská č.p. 3064/2, 586 01  Jihlava 1 

Magistrát města Jihlava, OŽP/Oddělení vodního hospodářství - vodoprávní úřad, IDDS: jw5bxb4 

 sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01  Jihlava 1 

Magistrát města Jihlava, OŽP/Oddělení ochrany přírody a krajiny, IDDS: jw5bxb4 

 sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01  Jihlava 1 

Magistrát města Jihlava, OŽP/Oddělení lesního hospodářství a myslivosti, IDDS: jw5bxb4 

 sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01  Jihlava 1 

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, IDDS: 4uuai3w 

 sídlo: Tolstého č.p. 1914/15, 586 01  Jihlava 1 

Magistrát města Jihlava, OŽP/Oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší, IDDS: jw5bxb4 

 sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01  Jihlava 1 

Magistrát města Jihlava, Odbor dopravy, IDDS: jw5bxb4 

 sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01  Jihlava 1 

  

ostatní 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 

E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu 

 sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01  České Budějovice 1 

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 

 

Tento návrh výroku musí být vyvěšen po dobu 15 dnů 

  

 

Vyvěšeno dne: …………………………               Sejmuto  dne : ……………………………… 

 

 

 

 

 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje  vyvěšení a sejmutí  oznámení. 

 

 

Místo vyvěšení: úřední deska 

MěÚ Třešť, Revoluční  20 Třešť  589 01 

Obec  Jezdovice  č.p. 90 Jezdovice  Třešť  589 01 
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