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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Stavebník: Město Třešť, Revoluční 20/1, 589 01 Třešť (IČ:00286753) podal dne 25. 6. 2019
u Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy žádost o stavební povolení na stavbu pod názvem
„Cyklostezka Hodice – Třešť - Jezdovice – Salavice – Kostelec“. Uvedeným dnem bylo zahájeno
stavební řízení.
O umístění výše uvedené stavby rozhodl Městský úřad Třešť, odbor stavební úřad územním
rozhodnutím spis zn.: STREST/5180/2018/RU, č.j. TREST 6415/2018 ze dne 21. 1. 2019 (právní
moc: 25. 2. 2019).
Stavba je rozdělena na několik stavebních úseků:
1 ÚSEK HODICE – TŘEŠŤ
2 ÚSEK TŘEŠŤ
4 ÚSEK JEZDOVICE – SALAVICE
5 ÚSEK SALAVICE - KOSTELEC
1 ÚSEK HODICE – TŘEŠŤ
bude realizován na pozemcích parc. č. 785/1, 785/2, 871/1, 871/24, 871/30, 872/2, 874/1, 874/2,
874/5, 3259/6, 3259/14, 3259/23, 3271/1, 3274, 3275, 3276, 3282, 3291/1, 3291/2, 3292, 4592/1,
4601 vše v kat. území Třešť, obec Třešť, okres Jihlava.
2 ÚSEK TŘEŠŤ
bude realizován na pozemcích parc. č. 370/1, 377, 378/3, 379/4, 2531/3, 2641, 2642/1, 2643/1,
2644/1, 2644/3, 2647/1, 2927/1, 2927/2, 2929, 2930/2, 2994/1, 2996, 3607/1, 3608/1, 3609/1, 3610/1,
3613/4, 3614/2, 3767/5, 4567/1, 4567/2, 4567/3, 4567/4, 4567/5, 4567/9, 4602/1 vše v kat. území
Třešť, obec Třešť, okres Jihlava.
4 ÚSEK JEZDOVICE – SALAVICE
bude realizován na pozemcích parc. č. 70/1, 70/2, 1081/4, 1081/5, 1105 vše v kat. území Salavice,
obec Třešť, okres Jihlava
a na pozemcích parc. č. 932/2, 934/2, 955/1, 1156/2, 1199/2, 1206, 1211, 1212 vše v kat. území
Jezdovice, obec Jezdovice, okres Jihlava.

Magistrát města Jihlavy
Masarykovo náměstí 1 (hlavní budova), 586 01 Jihlava, tel: 565 591 111
e-mail: odbor.dopravy@jihlava-city.cz | www.jihlava.cz

5 ÚSEK SALAVICE - KOSTELEC
bude realizován na pozemcích parc. č. 3201, 3207, 3211/1, 3215, 3225, 3232 vše v kat. území
Kostelec u Jihlavy, obec Kostelec, okres Jihlava
a na pozemcích parc. č. 642/1, 642/4, 651, 656 vše v kat. území Salavice, obec Třešť, okres Jihlava.
1 ÚSEK HODICE - TŘEŠŤ
Stavbou dojde k propojení nezastavěného území města Třešť mezi železničními přejezdy, na které
navazují účelové komunikace napojující území na silnici II/406.
SO 001 Příprava staveniště
Dojde ke kácení náletových dřevin a stromů. Součástí objektu je skrývka ornice a příprava území.
V případě kácení je investor povinen dle § 8 odst. 2 zákona č. 460/2004 Sb. ve znění pozdějších
předpisů oznámit kácení dřevin příslušnému orgánu ochrany přírody a krajiny.
SO 104 Místní komunikace
Celková délka úseku místní komunikace je 310 m. Komunikace je navržena jako jednopruhová
obousměrná s živičným krytem a s jednostranným příčným sklonem 2 % v šířce 3,00 m
s nezpevněnými krajnicemi 2 x 0,50 m.
V místech napojení na stávající vozovky dojde k nejnutnějším úpravám jako je zaříznutí konstrukce
vozovky, popř. napojení na konstrukční vrstvy stávajících komunikací metodou zalamování vrstev
nebo napojení přes nájezdový obrubník s výškou 0,02 m. V místech, kde bude nutné napojení na
stávající nezpevněné stezky, bude návaznost zajištěna zhutněním kameniva na potřebný sklon a
délku.
Povrchová voda je svedena podélným a příčným sklonem komunikace do okolního terénu, popř. do
přilehlého vodního toku. V rámci stavby budou opraveny a vyčištěny stávající propustky.
SO 106 Místní komunikace
Celková délka úseku místní komunikace je 206 m. Komunikace je navržena jako jednopruhová
obousměrná s živičným krytem a s jednostranným příčným sklonem 2 % v šířce 2,00 - 3,00 m bez
krajnic. Konstrukční vrstvy budou uloženy mezi osazené betonové chodníkové obrubníky v betonovém
loži.
V místech napojení na stávající vozovky dojde k nejnutnějším úpravám jako je zaříznutí konstrukce
vozovky, popř. napojení na konstrukční vrstvy stávajících komunikací metodou zalamování vrstev
nebo napojení přes nájezdový obrubník s výškou 0,02 m. V místech, kde bude nutné napojení na
stávající nezpevněné stezky, bude návaznost zajištěna zhutněním kameniva na potřebný sklon a
délku.
Povrchová voda je svedena podélným a příčným sklonem komunikace do okolního terénu, popř. do
přilehlého vodního toku. V rámci stavby budou opraveny a vyčištěny stávající propustky.
SO 201 Lávka – Váňovský rybník
Nová konstrukce je navržena jako prostorově působící systém. Sestává z hlavních svislých nosníků,
příčníků, podélníků, mostovky, horizontálního ocelového ztužidla, zábradlí a ocelových výztužních
rámů s kotvením (v místech podpor). Nosná konstrukce je uložena na spodní stavbu přes ložiska,
spodní stavba je železobetonová monolitická s odstupňovanou základovou spárou. Lávka je založena
na vrtaných mikropilotách. Opěry jsou osazeny za křídla stávajícího propustku s dostatečnou
vzdáleností od jejich rubu tak, aby nedošlo ke kolizi s křídly a jejich překřížení. Podhled lávky je
umístěn v úrovni vrcholu klenby propustku a celá lávka je půdorysně ve vzdálenosti 2,0 m od čela
klenby. Volná šířka lávky je 3,0 m a rozpětí je 15,32 m. Násypové kužely ze strany rybníka budou
zachyceny pomocí křídel. Kužel u pravého křídla opěry 1 bude zpevněn kamenem do betonu a celé
zpevnění bude opřeno do betonové patky (případně bude kužel vysypán kameny).
2 ÚSEK TŘEŠŤ
Stavbou dojde k propojení jižní a severní části města Třešť podél Třešťského potoka místní
komunikací funkční skupiny IV, která bude napojena na stávající dopravní infrastrukturu.
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SO 001 Příprava území, SO 002 Příprava staveniště
Z důvodu stavby nové místní komunikace dojde ke kácení náletových dřevin a stromů.
SO 101 Pěší a cyklostezka
Objekty jsou novými místními komunikacemi s živičným krytem, funkční skupiny IV s provozem pouze
pěších a cyklistů, s vjezdem umožněným motorovým vozidlům Povodí Moravy, s. p.
Délka úseku je celkem 686 m. Stavební objekt ve staničení 0,367 37 – 0,382 86 km přerušen
z důvodu křížení silnice II/406 v ul. Na Hrázi, přes přechod pro chodce, jehož úprava je součástí jiné
stavby.
V místech napojení na stávající vozovky dojde k nejnutnějším úpravám jako je zaříznutí konstrukce
vozovky, popř. napojení na konstrukční vrstvy stávajících komunikací metodou zalamování vrstev
nebo napojení přes nájezdový obrubník s výškou 0,02 m.
Povrchová voda je svedena podélným a příčným sklonem komunikace do okolního terénu, popř. do
přilehlého vodního toku. V rámci stavby budou opraveny a vyčištěny stávající propustky.
SO 104 Pěší a cyklostezka
Objekty jsou novými místními komunikacemi s živičným krytem, funkční skupiny IV s provozem pouze
pěších a cyklistů, s vjezdem umožněným motorovým vozidlům Povodí Moravy, s. p.
Délka úseku je 938,12, avšak ve staničení 1,314 25 – 1,324 95 km je stezka přerušena stavebním
objektem SO 201, který zahrnuje rekonstrukci stávající lávky přes Třešťský potok.
V místech napojení na stávající vozovky dojde k nejnutnějším úpravám jako je zaříznutí konstrukce
vozovky, popř. napojení na konstrukční vrstvy stávajících komunikací metodou zalamování vrstev
nebo napojení přes nájezdový obrubník s výškou 0,02 m.
Povrchová voda je svedena podélným a příčným sklonem komunikace do okolního terénu, popř. do
přilehlého vodního toku. Součástí objektu je také prodloužení stávajících betonových propustků a
provedení souvisejících úprav.
SO 105 Vozovka
Jedná se o obnovu vozovky silnice II/406 po dokončení objektu SO 203 Podchod.
Obnovovaná konstrukce silnice bude na stávající konstrukční vrstvy napojena metodou zalamování
vrstev s min. šířkou zalamovacího stupně min. 0,25 m. Podél vozovky budou osazena silniční ocelová
svodidla (na pravé straně v délce 52 m a na levé straně v délce 26 m).
Povrchová voda bude svedena podélným a příčným sklonem komunikace do okolního terénu a nově
vybudovaných propustků a souvisejících úprav.
SO 201 - Lávka Třešťský potok
V rámci stavby dojde k rekonstrukci stávající lávky ve staničení 0,748 87-0,757 07 km, jež bude
odstraněna a v její blízkosti bude vybudována lávka nová.
Lávka bude založena hlubině na vrtaných mikropilotách. Volná šířka lávky je 3,0 m, rozpětí lávky je
8,20 m. Na lávce bude osazeno ocelové zábradlí výšky 1,30 m.
SO 202 Lávka Třešťský potok
V rámci stavby dojde k rekonstrukci stávající lávky ve staničení 1,314 25-1,32595 km. Lávka bude
odstraněna a na jejím místě bude vybudována nová železobetonová nosná konstrukce uložená na
spodní stavbu přes ložiska příp. vrubový kloub.
Lávka je založena hlubině na vrtaných mikropilotách. Volná šířka lávky je 3,0 m, rozpětí lávky je
7,80 m. Na lávce bude osazeno ocelové zábradlí výšky 1,30m.
SO 203 Podchod pod silnicí II/406
Jedná se o podchod pro převedení nově budované cyklostezky pod stávající komunikací II/406 v km
1,655 v intravilánu obce Třešť.
Podchod pro pěší a cyklisty bude tvořen rámovou železobetonovou konstrukcí.
Odvodnění je zajištěno příčným a podélným sklonem do odvodňovacího proužku při nižším okraji
mostu. Před odlážděním (ve směru Kostelec) je komunikace před mostem odvodněna pomocí skluzu
z betonových žlabovek do vsakovací jímky.
SO 801 Vegetační úpravy – náhradní výsadba
Jedná se výsadbu nových stromů dle Standardů péče o přírodu a krajinu.
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4 ÚSEK JEZDOVICE – SALAVICE
Stavbou dojde k propojení obce Jezdovice a Salavice místní komunikací funkční skupiny IV a
účelovou komunikací, které budou napojeny na stávající dopravní infrastrukturu.
SO 101 b Účelová komunikace
Jedná se o novou účelovou komunikaci v prostoru, kde dosud cesta není. Úsek „b“ propojuje úsek „a“
s budoucí nově umisťovanou místní komunikací SO 102.
Celková délka je 25 m. Komunikace je navržena jako jednopruhová obousměrná s živičným krytem a
s jednostranným příčným sklonem 2 % v šířce 3,00 m s nezpevněnými krajnicemi 2 x 0,50 m.
Povrchová voda je svedena podélným a příčným sklonem komunikace do okolního terénu, popř. do
přilehlého vodního toku. V rámci stavby budou opraveny a vyčištěny stávající propustky.
SO 102 Pěší a cyklostezka
Celková délka úseku místní komunikace je 364 m. Komunikace je navržena jako jednopruhová
obousměrná s živičným krytem a s jednostranným příčným sklonem 2 % v šířce 2,00 m
s nezpevněnými krajnicemi 2 x 0,25 m.
Povrchová voda je svedena podélným a příčným sklonem komunikace do okolního terénu, popř. do
přilehlého vodního toku. V rámci stavby budou opraveny a vyčištěny stávající propustky.
SO 701 Oplocení
Jedná se o vybudování nového oplocení v délce 85 m (km 0,445 – 0,530) ve výšce 1,5 m nad hranu
nezpevněné krajnice komunikace.
SO 301 Úprava koryta
Tento stavební objekt je vodním dílem a proto plně spadá do kompetence příslušného
vodoprávního úřadu – Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí.
5 ÚSEK SALAVICE – KOSTELEC
Stavbou dojde k propojení obce Salavice a Kostelec místní komunikace funkční skupiny IV a účelovou
komunikací, které budou napojeny na stávající nezpevněné komunikace.
SO 001 Příprava staveniště
Z důvodu stavby nové místní komunikace dojde ke kácení náletových dřevin a stromů různých
velikostí.
SO 103 Místní komunikace
Objekt navazuje přímo na účelovou komunikaci na hrázi. Na konci úseku je komunikace napojena na
stávající nezpevněnou účelovou komunikaci.
V místech, kde bude nutné napojení na stávající nezpevněné cesty, bude návaznost zajištěna
zhutněním kameniva na potřebný sklon a délku. Celková délka úseku místní komunikace je 784,65 m.
Komunikace je navržena jako jednopruhová s nestmeleným krytem, tzv. mlatem a s jednostranným
příčným sklonem 2 % v šířce 2,00 m s nezpevněnými krajnicemi 2 x 0,25 m.
Povrchová voda je svedena podélným a příčným sklonem komunikace do okolního terénu, popř. do
přilehlých vodních toků. Ke konci úseku bude vybudován propustek a související úpravy.
U všech úseků veškeré pochozí plochy umožňují samostatný, bezpečný, snadný a plynulý pohyb
osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace a jejich míjení s ostatními chodci a splňují tak
požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších změn.
Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy, jako příslušný speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III.
třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací dle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4
písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a dle § 15
odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“), oznamuje v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního
zákona a v souladu s § 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“) zahájení stavebního řízení a jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště
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a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek
k jejímu provádění, u p o u š t í ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání.
Účastníci řízení mohou své námitky a případné důkazy uplatnit nejpozději do 15 dnů ode dne
doručení tohoto oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá závazná
stanoviska dotčené orgány. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě
důkazům nebude přihlédnuto.
Účastník řízení může uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání
stavby, nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo
právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k
pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho
postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah
uvedený ve větě první, se nepřihlíží.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování
regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření
o asanaci území, se nepřihlíží.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout u odboru dopravy Magistrátu města Jihlavy se sídlem
Tyršova 18, Jihlava (úřední dny pondělí a středa 8.00–17.00 hodin, pátek 8.00–14.00 hodin). Necháli se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 5 správního řádu
povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí
doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo
trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba,
popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako
jeho oprávněného držitele. Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k jednání za právnickou
osobu.
Účastník řízení může podle § 14 odst. 2 správního řádu namítat podjatost úřední osoby, jakmile
se o ní dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně
věděl, ale bez zbytečného odkladu námitku neuplatnil.

Ing. Ján Tinka, v. r.
vedoucí odboru dopravy
Magistrátu města Jihlavy
podepsáno elektronicky

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Jihlavy,
Městského úřadu v Třešti, Obecního úřadu v Jezdovicích a Obecního úřadu v Kostelci.
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.
Po sejmutí musí být vráceno zpět odboru dopravy Magistrátu města Jihlavy.
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Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna
způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu.

Vyvěšeno dne .................................

Sejmuto dne ......................................................

…………………………………..…………..

……………………………………………………

Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení

Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:

Obdrží:
Účastníci řízení
Doručení jednotlivě:
Město Třešť, Revoluční 20/1, 589 01 Třešť, IČ:00286753
E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ: 28085400
Česká telekomunikační infrastruktura a. s. Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ:04084063
Rybářství Vysočina, s. r. o., V Kaštanech 230/11, 589 01 Třešť, IČ: 60740779
Ing. Fajmonová Hana, Dukelská 562, 592 31 Nové Město na Moravě
Mgr. Pintarová Sylva, Jasmínová 2701/59, 106 00 Praha 10
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234
Eurotech Real Estate s. r. o., Nádražní 388/38, 589 01 Třešť, IČ: 26095572
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774
Drastich Jiří, Váňovská 60/39, 589 01 Třešť
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58733 Jihlava, IČ:70890749, zastoupený Krajskou správou a
údržbou silnic Vysočiny, p. o., Kosovská 16, 586 01 Jihlava, IČ:0090450
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ: 70890013
BOUDA s. r. o., Havlíčkovo nám. 99, 380 01 Dačice, IČ: 25183648
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567
Wagner Libor, Nerudova 1125/4, 589 01 Třešť
MUDr. Salaš Jiří, Za Mlýnem 294, 666 01 Tišnov
Mareš Josef, Salavice 72, 589 01 Třešť
Mareš Lubomír, Jezdovice 99, 589 01 Třešť
Obec Jezdovice, Jezdovice 90, 589 01 Třešť, IČ: 42634628
Novák František, Puchýrna 361/75, 589 01 Třešť
Popelková Jitka, Točitá 1731/15, 140 00 Praha 4
Obec Kostelec, Kostelec 87, 588 61 Kostelec u Jihlavy, IČ: 00286133
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Pro účinky doručení ostatním účastníkům řízení platí veřejná vyhláška:
ČD Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, Praha 3, korespondenční adresa: Pod Táborem 369/8a,
190 00 Praha 9, IČ: 61459445
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny p. o., Kosovská 16, 586 01 Jihlava, IČ:0090450
Optet network, s. r. o., Nádražní 433, 589 01 Třešť, IČ: 25311590
GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČ: 27935311
Technické služby Třešť, spol. s r. o., Nádražní 851, 589 01 Třešť, IČ:25585070
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a. s., divize Jihlava, Žižkova 93, 586 01 Jihlava,
IČ:49455842
Lesy ČR, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, IČ: 42196451
Vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním
stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající
věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno.
Dotčené orgány
Doručení jednotlivě:
Městský úřad Třešť, odbor stavební úřad, Revoluční 20/1, 589 14 Třešť IČ: 00286753
Městský úřad Třešť, odbor stavební úřad - silniční správní úřad, Revoluční 20/1, 589 01 Třešť
Magistrát města Jihlavy, stavební úřad, oddělení územního plánování – památková péče, Masarykovo
náměstí 1, 586 01 Jihlava
Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství – vodoprávní úřad,
Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava
Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, oddělení odpadového hosp., ochrana ovzduší,
týrání zvířat, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava
Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody a krajiny, Masarykovo
náměstí 97/1, 586 01 Jihlava
Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, orgán státní správy na úseku ochrany
zemědělského půdního fondu, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů, Masarykovo náměstí 1,
586 01 Jihlava
Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina, územní odbor vnější služby Jihlava,
dopravní inspektorát, Vrchlického 46, 586 01 Jihlava, IČ: 72052147
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Jihlava, Sokolovská 2, 586 01 Jihlava,
IČ: 70885184
Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 15, 586 01 Jihlava,
IČ:71009311
Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Plzeň, Škroupova 11, 301 36 Plzeň, IČ: 61379425
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 586 01 Jihlava,
IČ: 70890749
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí
Magistrát města Jihlavy, kancelář tajemníka, organizační oddělení, Masarykovo náměstí 1, 586 01
Jihlava
Městský úřad Třešť, Revoluční 20/1, 589 01 Třešť
Obecní úřad Jezdovice, Jezdovice 90, 589 01 Třešť, IČ: 42634628
Obecní úřad Kostelec, Kostelec 87, 588 61 Kostelec u Jihlavy, IČ: 00286133
INTERNET
Na vědomí:
Ostatní:
Magistrát města Jihlavy, stavební úřad – oddělení územního plánování, Masarykovo náměstí 1,
586 01 Jihlava
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 57, 586 01 Jihlava,
IČ: 70890749
Obec Hodice, Hodice 48, 589 01 Třešť, IČ:00285862
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