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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA                                                             

R O Z H O D N U T Í  
 

Účastníci řízení: 
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 
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 

Obdrží adresát: 
dle rozdělovníku 
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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.  
  
 
 
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. 
 

Na základě výsledku projednání žádosti ve stavebním řízení 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“) vydává  podle § 115 stavebního zákona  

STAVEBNÍ POVOLENÍ,  
 
kterým povoluje stavbu pod názvem: „Cyklostezka Hodice – Třešť - Jezdovice – Salavice – 
Kostelec“. 
 

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.         
 

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. 
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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. 
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.  
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Délka úseku je celkem 691 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 960,49 m  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. 
 
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. 
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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 25,0 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 787 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.  
 
  
Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky: 

1) Stavba bude provedena v souladu s územním rozhodnutím, které bylo vydáno Městským úřadem 
Třešť, odborem stavební úřad spis zn.: STREST/5180/2018/RU, č.j. TREST 6415/2018 ze dne  
21. 1. 2019 (právní moc: 25. 2. 2019). 

2) Stavba bude  provedena podle projektové dokumentace ověřené ve  stavebním řízení číslo 
zakázky 18 053, datum 09/2018, zhotovitel dokumentace - hlavní projektant: Ing. Adolf Jebavý, 
sídlo: Gorkého 59/9, 602 00 Brno; Objekty pozemních komunikací: vedoucí projektant: Ing. Lukáš 
Černý; kontroloval: Ing. Eva Pokorná, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1001904;  
Mostní objekty: vypracoval: Ing. David Mlčák, kontroloval: Ing. Vladimír Krejčík – autorizovaný 
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inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT 1000217; Objekty podzemních staveb: 
vypracoval: Ing. Jan Dubánek ČKAIT 0602100; kontroloval: Ing. Radek Brokl – autorizovaný 
inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce.  Případné   změny  nesmí  být  provedeny bez 
předchozího povolení speciálního stavebního úřadu. 

3) Provedení stavby musí vyhovovat ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších změn.  

4) Při provádění stavby je nutno dodržovat  bezpečnost práce a dbát o ochranu zdraví osob na 
staveništi.    

5) Před zahájením stavby musí být vytýčena prostorová poloha stavby odborně způsobilou osobou.  

6) Před zahájením prací požádá zhotovitel všechny správce inženýrských sítí, které se nachází                
v obvodu staveniště o jejich vytýčení. V případě poškození těchto vedení je nutné okamžitě 
přizvat jejich  správce. 

7) Po dobu provádění stavby nesmí být ohrožen provoz na veřejných                                
komunikacích přiléhajících k obvodu staveniště. Veškeré případně vzniklé škody na            
dalších objektech a  zařízeních, včetně stávajících komunikacích přiléhajících k obvodu      
staveniště jste povinni odstranit vlastním nákladem. 

8) Případné přechodné dopravní značení po dobu trvání stavebních prací musí být projednáno 
s příslušným silničním správním úřadem po předchozím projednání s Policií ČR, Krajským 
ředitelstvím Policie Kraje Vysočina, územním odborem Jihlava, dopravním inspektorátem. 

9) Na stavbě musí být k dispozici projektová dokumentace stavby ověřená ve stavebním řízení, 
všechny doklady týkající se prováděné stavby a musí být veden stavební deník. 

10) Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání 
sousedních pozemků a staveb a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům  sousedních pozemků 
a staveb – zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení práv vlastníků 
sousedních pozemků a staveb, k ohrožení zdraví a života osob, k nadměrnému znečišťování 
okolí stavby, k poškozování majetku a ničení zeleně a k nepořádku na staveništi. Po skončení 
prací je stavebník povinen uvést okolí stavby (sousední pozemek nebo stavbu) do původního 
stavu a není-li to možné nebo hospodářsky účelné, poskytnout jejímu vlastníku náhradu podle 
obecných předpisů o náhradě škody (§ 141 odst. 2 stavebního zákona).    

11) Dojde-li při provádění staveb k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů nebo 
k archeologickým nálezům, jsou investor stavby a právnická osoba nebo fyzická osoba 
podnikající podle zvláštních předpisů provádějící stavbu povinni nález ohlásit speciálnímu 
stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě archeologickému ústavu. Zároveň 
jsou povinni učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, dokud o něm 
nerozhodne speciální stavební úřad po dohodě s orgánem státní památkové péče. 

12) Připojení místní komunikace – cyklostezky na parc. č. 2994/1 v k. ú. Třešť k místní komunikaci ul. 
Selská parc. č. 2996 v k. ú. Třešť a připojení místní komunikace – cyklostezky na parc. č. 871/1 a 
871/24 v k. ú. Třešť k místní komunikaci ul. Váňovská parc. č. 785/1 a 785/2 v k. ú. Třešť musí 
být provedeno v souladu s rozhodnutím příslušného silničního správního úřadu – Městského 
úřadu Třešť, odbor stavební úřad č.j.: STU/2018/690 DPŘ 1/18 ze dne 6. 2. 2018 (právní moc:    
7. 2. 2018). 

13) Komunikační připojení cyklostezky na silnici III/4062 – Salavice musí být provedeno v souladu 
s rozhodnutím příslušného silničního správního úřadu – Magistrátu města Jihlavy, odboru 
dopravy č.j.: MMJ/OD/21838/2017 ze dne 23. 11. 2017 (právní moc: 13. 12. 2017). 
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14) Stavba bude prováděna v souladu s rozhodnutím, které bylo vydáno  příslušným vodoprávním 
úřadem – Magistrátem města Jihlavy, odborem životního prostředí pod č.j.: 
MMJ/OŽP/67434/2019-NoS  dne 17. 5. 2018 (právní moc: 6. 6. 2019).  

15) Při provádění stavby budou splněny podmínky uvedené ve vyjádřeních správců sítí: 
a) E.ON Distribuce, a. s.  zn.: D8626-16297162 ze dne 17. 1. 2019  
b) E.ON Distribuce, a. s. zn.: J14149-16299500 ze dne  18. 1. 2019 
c) Grid Services, s. r. o. zn.: 5001849749 ze dne 21. 1. 2019 
d) České telekomunikační infrastruktury a. s. č.j.: 511574/19 ze dne 18. 1. 2019 
e) České telekomunikační infrastruktury a. s. č.j.: 511620/19 ze dne 18. 1. 2019 
f) VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI a. s., divize Jihlava č.j.: DJI306/VTN-Dvoř./19 

ze dne 27. 2. 2019 
g) Technických služeb Třešť, spol. s r. o. zn.: Vyj.05/19 ze dne 7. 2. 2019 
h) Optet network, s.r.o. ze dne 4. 3. 2019 
i) Správy železniční dopravní cesty, státní organizace zn.: 6036/2019-SŽDC-OŘ BNO-NT ze 

dne 27. 2. 2019 
j) ČD – Telematika a. s. č.j.: 1201901550 ze dne 31. 1. 2019 
 

16) Při provádění stavby budou splněny podmínky majetkového správce silnic II. a III. třídy 
v majetku Kraje Vysočina – Krajské správy a údržby  silnic Vysočiny, příspěvkové 
organizace  ve vyjádření zn.: 10153/17 ze dne 27. 9. 2017: 
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 investor stavby předá správci silnic dokumentaci skutečného provedení 
stavby. 

17) Při provádění stavby budou splněny podmínky dotčených orgánů:  
a) Ve vyjádření Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství 

č.j.: KUJI 13965/2018 OZPZ 17/2018 Ml ze dne 14. 2. 2018: 
Vyjádření z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění: 
Krajský úřad Kraje Vysočina jako příslušný orgán vykonávající v přenesené působnosti státní 
správu  ochrany přírody a krajiny podle § 77 a zákona č. 114/1992 Sb., o  ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění (dále též „zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody“) konstatuje, že 
poblíž trasy plánované cyklostezky je podle Nálezové databáze Agentury ochrany přírody a 
krajiny evidován výskyt zvláště chráněných druhů. V Třešti jsou evidováni netopýr ušatý 
(Plecotus auritus) a netopýr dlouhouchý (Plesotus austricus), kteří mohou hnízdit v dutinách 
stromů, a mohou tedy být ohrožení kácením dřevin. U Jezdovického rybníka (úsek Třešť – 
Jezdovice) se vyskytuje rozpuk jízlivý (Cicuta virosa), kapradina hřebenitá (Dryopteris cristata) 
a řada ptáků vázaných na vodní prostředí. Jižní část Jezdovického rybníka s litorálním 
pásmem s výskytem výše uvedených zvláště chráněných druhů je také evidovanou lokalitou 
(staničení 0,220 – 0,700 km v úseku Třešť – Jezdovice). V nivě Třešťského potoka severně od 
rybníka v Salavicích je evidován výskyt oměje pestrého (Aconitum variegatum). Dále je oměj 
pestrý (Aconitum variegatum) uváděn v evidované lokalitě Slepé rameno u Salavic poblíž 
staničení 0,680-0,740 km úseku Salavice – Kostelec. Záměr je možné realizovat za těchto 
podmínek. 

 Na stavbu bude dohlížet biologický dozor. 

 Nebude zasahováno (vjíždění mimo stávající cesty, skladování materiálu) do 
míst výskytu zvláště chráněných druhů uvedených výše. 

 Kácení dřevin je možné po provedení přírodovědného průzkumu odborně 
způsobilou osobou, která se zaměří na přítomnost netopýrů a saproxylického 
hmyzu. V případě výskytu zvláště chráněných druhů bude konzultován další 
postup s OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina, aby nedošlo ke škodlivému zásahu do 
vývoje těchto druhů. 
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b) V závazném stanovisku k zásahu do významného krajinného prvku a ve vyjádření ke 
stavebnímu řízení příslušného orgánu ochrany přírody - Magistrátu města Jihlavy, 
odboru životního prostředí,  č.j.: MMJ/OŽP/62679/2019-DvO ze dne 22. 5. 2019: 
Budou respektována ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny v platném znění – obecná ochrana rostlin a živočichů. Doba realizace stavebních prací 
v korytě toku bude pokud možno mimo hlavní vegetační období (tj. mimo dobu od                        
1. 3. – 31. 7., kdy je hlavní období rozmnožování drobných živočichů). Pokud by stavební 
práce v korytě toku měly být prováděny i v tomto období, je nutné zajistit před započetím 
stavebních prací v korytě toku provedení průzkumu dotčené části koryta spojeného s odlovem 
přítomných živočichů a s jejich následným transferem na náhradní lokality v blízkém okolí. 
Tento průzkum bude proveden obdobnou firmou, která má oprávnění nakládat s jedinci 
zvláště chráněných druhů živočichů, pokud by zde byl zaznamenán jejich výskyt. O postupu a 
výsledcích průzkumu bude vypracována písemná zpráva včetně fotodokumentace, která bude 
do 10 dnů předložena orgánům ochrany přírody MMJ a KrÚ Kraje Vysočina. 
Přebytečná zemina bude odvezena na řízenou skládku, v případě jiného místa uložení zeminy 
je nezbytné si předem opatřit souhlas orgánu ochrany přírody. 
Sadové úpravy budou dokončeny dle PD nejpozději ke kolaudaci stavby. Výsadba bude 
provedena dle ČSN 893 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich 
výsadba. V souladu s PD budou vysazeny celkem alespoň 33 ks stromů ve velikosti obvodu 
kmínku 14/16 cm a 19 ks keřů. Sazenice stromů budou zabezpečeny proti vyvrácení a 
zlomení třemi kůly, ke kterým bude upevněna úvazky. Kmen sazenice bude do výše úvazku 
natřený ochranným nátěrem ARBOFLEX. Kmínek bude chráněn před poškozením strunou 
plastovou chráničkou. 
V blízkosti podjezdu v km 1,640 bude při realizaci vyvinuto veškeré úsilí a technická opatření 
pro zachování 2 dubů ve stromořadí, určených ke kácení (např. pomocí zachování stávajícího 
terénu u stromů a zpevnění příkřejšího svahu geobuňkami). Veškeré práce v blízkosti těchto 
dubů budou projednány přímo na místě s certifikovaným arboristou – konzultantem, který 
navrhne pro stromy nejvhodnější řešení (v krajním případě jejich pokácení). O tomto 
odborném dozoru a výsledku konzultace pak bude proveden zápis do stavebního deníku. 
Při realizaci stavby je nutné zajistit ochranu ostatních dřevin před poškozením a ničením dle § 
7 zákona o ochraně přírody. Dodržena budou ustanovení ČSN 83 9061 Technologie 
vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 
pracích. Ochrana kořenového prostoru při hloubení stavebních výkopů bude zajištěna ve 
smyslu bodu 4.10 – výkopy v kořenové zóně (prostor pod korunou stromu) budou prováděny 
ve vzdálenosti minimálně 2,5 m od paty kmene, v co nejmenším rozsahu, tak aby nebyly 
poškozeny kořeny o průměru větším jak 2 cm, např. ručně. Pokud dojde k poškození musí být 
kořen ostře přetnut a místo řezu zahlazeno. Obnažené kořeny je nutno chránit před 
vysycháním a působením mrazu. 
Všechny stromy, které by mohly být ohroženy stavební činností (tedy ve vzdálenosti menší 
než 5 m od stavebních výkopů, budou před poškozením chráněny pevným oplocením 
s výškou alespoň 1,5 m, případně instalací ochrany kmenů a dle potřeby i korun stromů a 
ochranou okolního půdního prostoru proti zhutnění. Vytýčení chráněného kořenového 
prostoru nesmí být v průběhu stavby poškozeno ani přemístěno či odstraněno. Jakákoliv 
činnost v chráněném kořenovém prostoru včetně ukládání materiálů, umisťování zařízení, 
průjezdu mechanismů, výkopové činnosti, navážek apod. je zakázána. Součástí předání 
stanoviště po ukončení stavebních prací je odstranění všech ochranných opatření a struktur. 

c) V závazném stanovisku Drážního úřadu, sekce stavební, územní odbor Plzeň zn.: 
ML.SOL0830/17-2/Jz ze dne 13. 10. 2017: 
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. 
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Na stavbě nesmějí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení. 
Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést 
k záměně a drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy. 
Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. 
Veškeré kroky pro 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 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 č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Drážní úřad si vyhrazuje – po započetí stavby – právo výkonu státního dozoru ve věcech drah 
na výše uvedené stavbě se zaměřením na dodržování podmínek tohoto souhlasu ke zřízení 
stavby a se zaměřením na bezpečnost provozu dráhy a drážní dopravy v místě stavby. 

d) V závazném stanovisku příslušného orgánu státní správy lesů -  Magistrátu města 
Jihlavy, odboru životního prostředí, č.j.: MMJ/OŽP/137433/2017 ze dne 28. 11. 2017: 
Záměr bude realizován podle projektové dokumentace. 
Stavební objekty, které budou sloužit jako účelové komunikace, budou v celém úseku 
vybudovány tak, aby umožnily pojezd lesnické techniky (lesnický traktor, vyvážecí vlek, 
odvozní souprava). Tyto účelové komunikace musí zůstat volně přístupné pro vlastníky 
obhospodařující navazující lesní pozemky. 
Po realizaci a skutečném provedení stavby požádá stavebník o trvalé odnětí z pozemků 
určených k plnění funkcí lesa (§ 15 -18  zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a 
doplnění některých předpisů), jímž se povoluje dočasné odnětí částí pozemků určených 
k plnění funkcí lesa. 

e) V závazném stanovisku příslušného orgánu státní památkové péče – Magistrátu města 
Jihlavy, stavebního úřadu, odd. památkové péče č.j.: MMJ/SÚ/147915/2019-KaJ ze dne 
24. 9. 2019: 
Zahájení stavebních prací bude žadatelem oznámeno zástupcům orgánů státní památkové 
péče (Magistrátu města Jihlavy a NPÚ, ÚOP v Telči). 
V průběhu realizace novostavby cyklostezky budou svolávány kontrolní dny za účasti 
zástupců státní památkové péče, vlastníka, projektanta a zhotovitele prací, ze kterých budou 
pořízeny písemné zápisy. V rámci těchto kontrolních dnů budou upřesněny a konzultovány 
případné detaily prací, které nelze v předstihu stanovit. 

f) V závazném stanovisku Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina územní odbor 
Jihlava č.j.: HSJI-1118-2/JI-2019 ze dne 6. 3. 2019: 
V rámci prováděcích prací   upozorňujeme, že v souladu s ustanovením § 5 písmena odst.            
1 b), zákona o PO, musí být vytvářeny 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. 
V případě, že dojde k uzavírce komunikací nebo jejich částí musí být v dostatečném předstihu 
tato informace oznámena Krajskému operačnímu a informačnímu středisku HZS Kraje 
Vysočina. 

g) Ve  stanovisku Policie České republiky, Krajského ředitelství Policie Kraje Vysočina, 
Územní odbor Jihlava, dopravní inspektorát č.j.: KRPJ- 80989-4/ČJ-2017-160706 ze dne 
28. 2. 2019: 
Přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce v km 0,375 bude přisvětlen, aby 
odpovídal TKP 15. 
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Před zahájením prací a při provádění stavby je nutné dodržet všechny podmínky a 
ustanovení, která vyplývají z příslušných zákonů a norem, týkajících se dané akce. 
V případě, že prováděním prací by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti nebo plynulosti 
provozu na pozemních komunikacích, bude před prováděním prací předložen návrh 
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích zhotovitelem stavby DI PČR ÚO 
Jihlava k vydání stanoviska. 

18) Budou splněny podmínky stanovené v rozhodnutí, které bylo vydáno příslušným orgánem 
státní správy lesů – Magistrátem města Jihlavy, odborem životního prostředí pod č.j.: 
MMJ/OŽP/150504/2019 dne 23. 9. 2019 (právní moc: 24. 9. 2019).    

19) Případné kácení dřevin rostoucích mimo les může být provedeno pouze na základě 
pravomocného rozhodnutí, které bude vydáno příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny. 

20) Stavba bude prováděna dodavatelsky, na základě výsledku výběrového řízení. Stavebník je 
povinen speciálnímu stavebnímu úřadu  předem oznámit termín zahájení stavby a název a sídlo 
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. 

21) Zhotovitelem stavby musí být zabezpečeno odborné vedení provádění stavby (§ 160, odst. 1 
stavebního zákona). 

22) Před položením podkladních vrstev (kontrola pláně) bude minimálně 10 dnů předem, 
investorem  vyzván  speciální stavební úřad k provedení kontrolní prohlídky. 

23) Před zakrytím inženýrských sítí budou jejich správci přizváni k převzetí.      

24) Po dokončení stavby bude provedeno kompletní osazení dopravního značení, odsouhlasené 
Policií ČR, krajským ředitelstvím Policie Kraje Vysočina a stanovené Magistrátem  města Jihlavy, 
odborem dopravy.   

25) Podmínkou vydání povolení k užívání stavby  je stavba osvětlení přejezdu pro cyklisty v km 
0,375, která byla povolena územním rozhodnutím vydaném Městským úřadem Třešť, 
odborem stavební úřad pod č.j.: STREST/4448/2018/PA TREST, číslo STU 5571/2018 
24/2018 dne 18. 9. 2018 (právní moc 25. 10. 2018). 

26) Stavba může být užívána ve smyslu § 122 stavebního zákona pouze na základě kolaudačního 
souhlasu. V dostatečné lhůtě před dokončením stavby požádá stavebník podle § 18i vyhlášky             
č. 503/2006 Sb. v platném znění o kolaudační souhlas. K závěrečné kontrolní prohlídce stavebník 
předloží mj. kolaudační souhlas pro stavbu osvětlení přejezdu pro cyklisty v km 0,375.  

27) Stavba bude dokončena nejpozději do 31. 12. 2023. 
 
 
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „správní řád“): 
Město Třešť, Revoluční 20/1, 589 01 Třešť, IČ:00286753 
  
  

Odůvodnění: 

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) stavebního zákona (dále jen „speciální stavební úřad“) obdržel dne  25. 6. 2019 
žádost o stavební povolení na stavbu pod názvem  „Cyklostezka Hodice – Třešť - Jezdovice – 
Salavice – Kostelec“. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. 
Stavba je rozdělena na několik stavebních úseků: 
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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.         
 

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. 
 
 
Speciální stavební úřad oznámil opatřením ze dne 15. 8. 2019 v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 
stavebního zákona a v souladu s § 144 odst. 2 správního řádu  zahájení stavebního řízení                       
a vzhledem k tomu, že jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný 
podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil podle              
§ 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a místního šetření a stanovil lhůtu pro uplatnění 
námitek účastníků řízení a stanovisek dotčených orgánů do 15 dnů ode dne doručení oznámení. 

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena práva osob, která vyplývají z vlastnictví stavby 
pozemku, na kterém má být stavba prováděna a dále zda mohou být přímo dotčena práva 
odpovídající věcnému břemenu k tomuto pozemku nebo stavbě. Dále bylo zkoumáno, zda mohou být  
přímo dotčena práva osob, která vyplývají z vlastnictví sousedního pozemku nebo stavby na něm a 
dále zda mohou být přímo dotčena práva odpovídající věcnému břemenu k sousednímu pozemku.  
Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu ustanovení § 109 stavebního 
zákona. 

Speciální stavební úřad v průběhu stavebního řízení posoudil žádost o vydání stavebního povolení 
z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány 
a posoudil shromážděná stanoviska. 

Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že 
uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva     
a oprávněné zájmy účastníků. 

 

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky. 
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Žádost byla doložena projektovou dokumentací  pro stavbu pod názvem  „CYKLOSTEZKA HODICE-
TŘEŠŤ-JEZDOVICE-SALAVICE-KOSTELEC“, číslo zakázky 18 053, datum 09/2018, zhotovitel 
dokumentace - hlavní projektant: Ing. Adolf Jebavý, sídlo: Gorkého 59/9, 602 00 Brno; Objekty 
pozemních komunikací: vedoucí projektant: Ing. Lukáš Černý; kontroloval: Ing. Eva Pokorná, 
autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1001904;  Mostní objekty: vypracoval: Ing. David 
Mlčák, kontroloval: Ing. Vladimír Krejčík – autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, 
ČKAIT 1000217; Objekty podzemních staveb: vypracoval: Ing. Jan Dubánek ČKAIT 0602100; 
kontroloval: Ing. Radek Brokl – autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, a těmito 
vyjádřeními, stanovisky a podklady: 

Územní rozhodnutí vydané Městským úřadem Třešť, odborem stavební úřad spis zn.: 
STREST/5180/2018/RU, č.j. TREST 6415/2018 ze dne  21. 1. 2019 (právní moc: 25. 2. 2019)  

Souhlas dle § 15 stavebního zákona vydaný Městským úřadem Třešť, odborem stavební úřad spis. 
zn.: STREST/609/2019/RUL, č.j.: TREST 735/2019 ze dne 4. 2. 2019 

Územní rozhodnutí vydané Městským úřadem Třešť, odborem stavební úřad č.j.: 
STREST/4448/2018/PA TREST, číslo STU 5571/2018 24/2018 ze dne 18. 9. 2018 (právní moc               
25. 10. 2018), jímž bylo mj. povoleno  osvětlení přejezdu pro cyklisty v km 0,375  

Plán kontrolních prohlídek stavby 

Souhlasy vlastníků pozemků parc. č.  3259/6, 3259/14, 3271/1, 3275, 3291/1, 4592/1, 4601 vše v kat. 
území Třešť, obec Třešť, okres Jihlava s navrhovaným stavebním záměrem (úsek 1) vyznačeny na 
situačním výkresu dokumentace  

Souhlasy  vlastníků pozemků parc. č. 370/1, 377, 2644/1, 3607/1, 4567/1, 4567/2, 4567/3, 4567/4, 
4567/5, 4567/9, 4602/1 vše v kat. území Třešť, obec Třešť, okres Jihlava s navrhovaným stavebním 
záměrem (úsek 2) vyznačeny na situačním výkresu dokumentace 

Souhlasy vlastníků pozemků parc. č. 70/1, 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 a 1212 
vše v kat. území Jezdovice, obec Jezdovice, okres Jihlava s navrhovaným stavebním záměrem  (úsek 
4) vyznačeny na situačním výkresu dokumentace 

Souhlasy vlastníků pozemků parc. č. 3201, 3207, 3211/1, 3215, 3225, 3232 vše v kat. území Kostelec 
u Jihlavy, obec Kostelec, okres Jihlava s navrhovaným stavebním záměrem (úsek 5) vyznačeny na 
situačním výkresu dokumentace 

Smlouva  o realizaci  překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2019/540, která byla 
uzavřena mezi těmito smluvními stranami: Česká telekomunikační infrastruktura a. s. IČ: 04084063         
a Městem Třešť IČ: 00286753 dne  12. 8. 2019 

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2019/539, která byla 
uzavřena mezi těmito smluvními stranami: Česká telekomunikační infrastruktura a. s. IČ: 04084063 a 
Městem Třešť IČ: 00286753 dne 12. 8. 2019  

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti Sp. zn. S9319/2019-SŽDC-OŘ 
BNO-uzavřená mezi subjekty: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace IČ: 70994234 a 
Město Třešť IČ: 00286753 dne 30. 4. 2019  NT 

Smlouva o stanovení podmínek pro umístění a provozování lávky č.j.: 10138/2019-SŽDC-OŘ-BNO-
NT uzavřená mezi subjekty: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace IČ: 70994234 a 
Město Třešť IČ: 00286753 dne  30. 4. 2019 

Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti PM–2935/2018-ZDMaj 
uzavřená mezi těmito smluvními stranami: Povodí Moravy, s. p. IČ: 70890013 a Město Třešť                 
27. 4. 2019 IČ: 00286753 dne 27. 4. 2018 
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Vyjádření itself s.r.o.,  č.j.: 17/002854 ze dne 3. 7. 2017 

Vyjádření E.ON Distribuce a. s. zn.: D8626-16297162 ze dne 17. 1. 2019 

Vyjádření E.ON Distribuce a. s. zn.: J14149-16299500 ze dne 18. 1. 2019 

Vyjádření GridServices, s. r. o. zn.: 5001849728 ze dne 8. 1. 2019 

Vyjádření Grid Services, s. r. o. zn.: 5001849749 ze dne 21. 1. 2019 

Vyjádření Grid Services, s. r. o. zn.: 5001849778 ze dne 8. 1. 2019 

Vyjádření Grid Services, s. r. o. zn.: 5001849690 ze dne 8. 1. 2019  

Vyjádření České telekomunikační infrastruktury a. s. č.j.: 511574/19 ze dne 18. 1. 2019 

Vyjádření České telekomunikační infrastruktury a. s. č.j.: 511620/19 ze dne 18. 1. 2019 

Vyjádření České telekomunikační infrastruktury a. s. č.j.: 511631/19 ze dne 14. 1. 2019 

Vyjádření České telekomunikační infrastruktury a. s. č.j.: 511677/19 ze dne 14. 1. 2019 

Vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI a. s. divize Jihlava č.j.: DJI306/VTN-Dvoř./19 ze 
dne 27. 2. 2019 

Vyjádření Technických služeb Třešť zn.: vyj. 05/19 ze dne 7. 2. 2019 

Vyjádření Technických služeb Třešť zn.: TS ze dne  4. 2. 2019 

Vyjádření T-Mobile Czech Republic a. s. zn.: E03626/19 ze dne 25. 1. 2019 

Vyjádření T-Mobile Czech Republic a. s. zn.: E03634/19 ze dne 25. 1. 2019 

Vyjádření T-Mobile Czech Republic a. s. zn.: E03632/19 ze dne 25. 1. 2019 

Vyjádření T-Mobile Czech Republic a. s. zn.: E03635/19 ze dne 25. 1. 2019 

Vyjádření Vodafone Czech Republic a. s. zn.: 180821-104090890 ze dne 21. 8. 2018 

Vyjádření Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství č.j.: KUJI 
8518/2019 ODSH/864/2017 ze dne 18. 2. 2019 

Vyjádření z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění vydané 
Krajským úřadem Kraje Vysočina, odborem životního prostředí a zemědělství č.j.: KUJI 13965/2018 
OZPZ 17/2018 Ml ze dne 14. 2. 2018 

Vyjádření Povodí Moravy, s. p. zn.: PM-5237/2019/5203/Fi ze dne 11. 4. 2019 

Vyjádření Povodí Moravy, s. p. zn.: PM-5239/2019/5203/Fi ze dne 11. 4. 2019 

Vyjádření Povodí Moravy, s. p. zn.: PM-5238/2019/5203/Fi ze dne 11. 4. 2019 

Vyjádření Povodí Moravy, s. p. zn.: PM-5236/2019/5203/Fi ze dne 11. 4. 2019 

Vyjádření První telefonní společnosti s r. o. zn:  PT JIH268 ze dne 9. 8. 2017 

Vyjádření Optet network, s.r.o.  ze dne 4. 3. 2019 

Rozhodnutí o povolení připojení místní komunikace – cyklostezky na parc. č. 2994/1 v k. ú. Třešť 
k místní komunikaci ul. Selská parc. č. 2996 v k. ú. Třešť a připojení místní komunikace na parc. č. 
871/1 a 871/24 v k. ú. Třešť k místní komunikaci ul. Váňovská parc. č. 785/1 a 785/2 v k. ú. Třešť  
vydané příslušným silničním správním úřadem – Městským úřadem Třešť, odborem stavební úřad č.j.: 
STU/2018/690 DPŘ 1/18 ze dne 6. 2. 2018 (právní moc: 7. 2. 2018) 

Vyjádření vydané příslušným orgánem státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu 
– Magistrátem města Jihlavy, odborem životního prostředí pod č.j.: MMJ/OŽP/99678/2017 25T/17-
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201.8-StrB  dne 7. 9. 2017 k návrhu tras pozemních komunikací v rámci stavby „Cyklostezka Hodice – 
Třešť – Jezdovice – Salavice – Kostelec“ po pozemcích, které jsou součástí ZPF  

Vyjádření Lesů České republiky, s. p. č.j.: 191/624/2017 ze dne 21. 9. 2017 

Rozhodnutí o povolení komunikačního připojení cyklostezky na silnici III/4062 – Salavice vydané 
příslušným silničním správním úřadem – Magistrátem města Jihlavy, odborem dopravy pod  č.j.: 
MMJ/OD/21838/2017 ze dne 23. 11. 2017 (právní moc: 13. 12. 2017) 

Závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví – Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina se 
sídlem v Jihlavě zn.: KHSV/1588/2019/JI/HOK/Fiš ze dne  5. 3. 2019 

Závazné stanovisko orgánu na úseku požární ochrany - Hasičského záchranného sboru Kraje 
Vysočina územní odbor Jihlava č.j.: HSJI-1118-2/JI-2019, ev. č. JI-121/2-2019 ze dne  6. 3. 2019 

Stanovisko orgánu státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 
komunikacích - Policie České republiky, Krajského ředitelství Policie Kraje Vysočina, územní odbor 
Jihlava, dopravní inspektorát  č.j.: KRPJ-80989-4/ČJ-2017-160706 ze dne 28. 2. 2019  

Závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, 
odbor ochrany územních zájmů sp. zn.: 36430/2017-8201-OÚZ-ČB ze dne 31. 8. 2017 

Vyjádření majetkového správce silnic II. a III. třídy v majetku Kraje Vysočina – Krajské správy a údržby  
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zn.: 010153/17 ze dne 27. 9. 2017 a zn.: 001393/19 ze dne 
14. 3. 2019 

Vyjádření Města Třešť zn.: ORS/608, 1043/2018 ze dne 14. 2. 2019 

Vyjádření Obce Kostelec č.j.: 57/2019/KOST ze dne 5. 2. 2019 

Vyjádření Obce Jezdovice ze dne 13. 2. 2019 

Vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území krajů Libereckého a Vysočina č.j.: SBS 26628/2017 
ze dne 11. 8. 2017 

Rozhodnutí, jímž byl udělen souhlas podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 254/2001 
Sb. o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydané  příslušným 
vodoprávním úřadem – Magistrátem města Jihlavy, odborem životního prostředí pod č.j.: 
MMJ/OŽP/67434/2019-NoS  dne 17. 5. 2018 (právní moc: 6. 6. 2019) 

Závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku a vyjádření ke stavebnímu povolení 
vydané příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny – Magistrátem města Jihlavy, odborem 
životního prostředí č.j.: MMJ/OŽP/62679/2019-DvO ze dne 22. 5. 2019 

Závazné stanovisko vydané příslušným orgánem veřejné správy v odpadovém hospodářství – 
Magistrátem města Jihlavy, odborem životního prostředí č.j.: MMJ/OŽP/17966/2019 ze dne                 
18. 2. 2019 

Závazné stanovisko příslušného drážního úřadu – Drážního úřadu, sekce stavební, územní odbor 
Plzeň zn.: ML-SOL0830/17-2/Jz DUCR-58929/17/Jz ze dne 13. 10. 2017 

Souhrnné stanovisko Správy železniční dopravní cesty, státní organizace zn.: 6036/2019-SŽDC-OŘ 
BNO-NT ze dne 27. 2. 2019 

Souhrnné stanovisko ke stavebnímu řízení k existenci komunikačního vedení a zařízení ve správě ČD 
– Telematika a. s. č.j.: 1201901550 ze dne 31. 1. 2019 a č.j.: 1201901553 ze dne 31. 1. 2019 

Souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu vydaný příslušným 
orgánem státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu – Magistrátem města Jihlavy, 
odborem životního prostředí spis zn. 13794/2018-2 MMJ/OŽP/65914/2018 ze dne 25. 6. 2018 
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Závazné stanovisko vydané příslušným orgánem státní správy lesů – Magistrátem města Jihlavy, 
odborem životního prostředí č.j.: MMJ/OŽP/137433/2017 ze dne 28. 11. 2017, jímž byl udělen souhlas 
s umístěním stavby na lesním pozemku a v ochranném pásmu lesa  

Rozhodnutí o dočasném odnětí částí pozemků určených k plnění funkcí lesa vydané příslušným 
orgánem státní správy lesů – Magistrátem města Jihlavy, odborem životního prostředí pod č.j.: 
MMJ/OŽP/150504/2019 dne  23. 9. 2019 (právní moc: 24. 9. 2019) 

Závazné stanovisko orgánu státní památkové péče – Magistrátu města Jihlavy, stavebního úřadu, 
oddělení památkové péče č.j.: MMJ/SÚ/28558/2019/6 ze dne 24. 9. 2019 

 

Na závěr speciální stavební úřad konstatuje, že o návrhu stavebníka může příslušný stavební úřad 
kladně rozhodnout jen v dohodě či se souhlasem dotčeného orgánu s tím, že v rozhodnutí zabezpečí 
jím stanovené podmínky či požadavky, pokud nebyly vydány formou správního rozhodnutí. Požadavky 
či podmínky dotčených orgánů musí být plně respektovány. Tímto způsobem je zajištěna ochrana 
nejen životního prostředí, ale i řady dalších důležitých zájmů. Okruh orgánů státní správy dotčených 
v předmětném řízení nevydal k navrhované stavbě záporné stanovisko ani nebyl zjištěn vzájemný 
rozpor mezi nimi. 
Speciální stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto 
rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.  

 
Seznam všech účastníků řízení: 
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 
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 
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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.  
  
  

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy                    
a silničního   hospodářství   Krajského úřadu kraje Vysočina podáním  u  odboru  dopravy   Magistrátu   
města Jihlavy. První den lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. 

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. Podle ustanovení       
§ 82 správního řádu lze odvoláním napadnout pouze výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo  
jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání                
se podává s potřebným počtem stejnopisů tak,  aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby 
každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá – li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví jej 
správní orgán na náklady účastníka. 

Stavba nesmí být   zahájena,  dokud  stavební  povolení nenabude právní moci.  

Stavební  povolení   pozbývá  platnosti,    jestliže  do  dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, 
nebude stavba zahájena.  

                       
                  
 
                                                                                                                Ing.   Ján Tinka, v. r. 
                                                                                                            vedoucí odboru dopravy 
                                                                                                            Magistrátu města Jihlavy 
                                                                                                             podepsáno elektronicky 
  
  
  
  
 
Správní poplatek se podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,  ve znění pozdějších 
předpisů, sazebníku správních poplatků nevyměřuje (stavba je realizována územním samosprávným 
celkem - položka 18  - osvobození).    

 

Ověřená projektová dokumentace bude stavebníkovi předána po nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí. 

 

 

Toto  rozhodnutí  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.    
Patnáctý den je posledním dnem oznámení rozhodnutí.  
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Po sejmutí musí být vráceno zpět odboru dopravy Magistrátu města Jihlavy. 

 

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 



 

strana 18/18 

 

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 IČ: 00286753 
Obecní úřad Jezdovice, Jezdovice 90,  589 01 Třešť, IČ: 42634628 
Obecní úřad Kostelec, Kostelec 87, 588 61 Kostelec u Jihlavy, IČ: 00286133 
INTERNET  
Ostatní 
Na vědomí:  
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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