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R O Z H O D N U T Í 

 

V e ř e j n á   v y h l á š k a 

 

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ust. 
§104 odst. 2, § 106 zák.č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozd. 
předpisů (vodní zákon) a místně příslušný podle ust. § 11 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád a 
speciální stavební úřad podle § 15 zák.č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon)  
 

 

Žadateli,  kterým je: 
Město Třešť, Revoluční 20/1, 589 01 Třešť, IČO 00286753  
 
 

I. vydává  povolení 
 
podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) a v souladu s ustanovením § 38 odst. 10 zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, k 
vypouštění odpadních vod do vod povrchových za účelem likvidace odpadních vod ze zástavby 
v Třešti, místní části Salavice po jejich předčištění v  ČOV na poz.p.č. 155 v katastrálním území  
Salavice do vod povrchových – Třešťského potoka v ř. km 3,4,  č.h.p. 4-16-01-022, HGR č. 65500 
Krystalinikum v povodí Jihlavy, č vodního útvaru 41673000 Třešťský potok po ústí do toku Jihlava, 
výúst na poz.p.č. 1082/1 v katastrálním území  Salavice, určení polohy v souřadnicovém systému 
S-JTSK: X: 1136014.13; Y: 677430.02 takto:  
 
 
Druh vypouštěných vod: městské odpadní  
Druh recipientu: vodní tok   
Počet napojených EO : 220 
 
Množství vypouštěných odpadních vod :  
prům  l/s:                     0,37 
max   l/s:                      3,0    
Měsíční povolené:   1410,0 m3/měs  
Roční povolené:    11760  m3/rok 
  
 
 
 

 
 

dle rozdělovníku  
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Kvalita :  
Zkušební provoz: 
Ukazatel        hodnota „p“ (mg/l)          hodnota „m“  (mg/l)       t/rok 
CHSK-Cr              150             220                     1,76   
BSK 5                              40               80         0,47  
NL     50               80         0,59  
 
Trvalý provoz: 
CHSK-Cr               110             170                     1,29   
BSK 5                              30               50         0,35  
NL     40               60         0,47  
 
 
Uložená měření : 
Způsob měření množství vody:  přímý (v měrném objektu na odtoku z ČOV)     
Sledování jakosti vypouštěných odpadních vod:  ANO 
Počet kontrolních profilů:  1 
Četnost sledování (počet ročně):  4 -  v pravidelných intervalech  
Typ vzorků: typ „A“dle přílohy č.4 nařízení vlády  č.401/2015 Sb., tj. 2hodinový směsný vzorek 
získaný sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 15 minut 
Místo odběru vzorků :  na odtoku z ČOV (v měrném šachtě před Parshallovým žlabem)  
   
Časové omezení platnosti povolení :  na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí  
 
K vydanému povolení se stanovují tyto povinnosti : 
Výsledky měření jakosti a množství vypouštěných odpadních vod budou předávány do 31.01. 
kalendářního roku za rok uplynulý Magistrátu města Jihlavy, OŽP, vodoprávnímu úřadu. 
 
 
Povolení se vydává za těchto podmínek:  
1. Minimální rozsah rozborů odpadních vod v odebíraných kontrolních vzorcích bude odpovídat 

rozsahu ukazatelů stanovených tímto rozhodnutím. 
2. Odběry a rozbory vzorků odpadních vod budou prováděny pouze akreditovanými laboratořemi, 

tj. laboratořemi uvedenými v seznamu, který  zveřejňuje MŽP ČR ve svém Věstníku. 
3. Bude veden provozní deník ČOV, do kterého budou zaznamenávány údaje o odběrech vzorků, 

a jejich výsledky, údaje o provedených opravách, údržbě, kontrolách, likvidace kalu z ČOV atd.   
4. Změny ve vypouštěném množství a kvalitě, či druhu odpadních vod musí být projednány s 

Magistrátem města Jihlavy, OŽP, vodoprávním úřadem.   
5. Kal z ČOV bude pravidelně vyvážen a bude zneškodňován v souladu s platnými právními 

předpisy o odpadech. 
 
 
 

II. vydává  stavební  povolení 
 

podle ustanovení § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  k provedení stavby vodního díla: „Splašková 
kanalizace a ČOV Třešť – Salavice“ v Kraji Vysočina, městě Třešť, místní části Salavice,  č.h.p. 
4-16-01-022, HGR č. 6550 Krystalinikum v povodí Jihlavy, č vodního útvaru 41673000 Třešťský 
potok po ústí do toku Jihlava na pozemcích p.č.: 31/3, 78/1, 78/2, 78/4, 78/6, 78/7, 78/8, 108, 155, 
410/2, 429/1, 1004, 1041/1, 1044, 1046/1, 1047, 1054/1, 1056, 1057, 1058/1, 1058/7, 1078/1, 
1078/2, 1078/5, 1078/16, 1080/2, 1082/1, 1108, st.37, st. 49 v katastrálním území Salavice a 
pozemku p.č. 1156/2 v katastrálním území Jezdovice,   určení polohy v souřadnicovém systému S-
JTSK:   
začátek trasy kanalizace: X: 1136494.62, Y: 677624.49  
konec trasy kanalizace (ČOV):  X: 1136002.50, Y: 677453.57      
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Základní údaje o povolované stavbě :  
Účel vodního díla : jiný (stavba k odvádění odpadních vod, stavba čištění odpadních vod) ,  
Druh vodního díla: stoková síť oddílného systému, čistírna odpadních vod, § 55 odst. 1 písm. c) 

vodního zákona 
 
Zpracování provozního řádu uloženo : ANO 
 
Údaje o předmětu rozhodnutí :  
Druh přiváděných vod: městské odpadní  
Druh recipientu : vodní tok  
Způsob čištění – mechanické : primární sedimentace 
                           biologické: aktivační se zvýšeným odstraňováním dusíku  
Povolované objekty : splašková kanalizační síť, čistírna odpadních vod 
Projektované parametry čistícího zařízení : 
Počet napojených EO : 220 
 
Vodní dílo zahrnuje stavební objekty:   
SO 01- Splašková kanalizace: 
- bude zahrnovat hlavní kmenové stoky gravitační kanalizace A  (s odbočnými stobkami A-1, A-2), 

B (s odbočnými stokami B-1, B-2, B-2-1), C, D, E a tlakovou kanalizaci – výtlaky V1, V2, V3. 
Trasy kanalizace budou vedeny převážně v komunikacích a chodnících. Gravitační kanalizace 
bude provedena z trub PP DN 250 SN 12, tlaková kanalizace bude provedena z potrubí PE 100 
SDR 11 RC d 90x8,2. Výtlak V2 bude přecházet Třešťský potok, potrubí bude vedeno po 
mostové konstrukci po konzolách a bude izolováno rohoží z čedičové vlny pokryté hliníkovým 
plechem. V místech zaústění výtlaků do prefabrikovaných šachet na gravitační kanalizaci bude 
osazen poklop s odvětráním a protizápachový filtr pod poklop, jedná se o šachty Š5b na stoce A 
a Š33 na stoce B.  Na kanalizaci budou osazeny revizní prefabrikované šachty a odbočení pro 
napojení přípojek přilehlých nemovitostí z trub PP SN 12 DN 150, DN 200. Do nové splaškové 
kanalizace mohou být napojeny pouze odpadní splaškové vody z nemovitostí.  

  Vzhledem ke konfiguraci terénu budou na nové kanalizační síti osazeny tři čerpací stanice (ČS). 
ČS1 bude umístěna na poz.p.č. 78/1 v k.ú. Salavice v těsné blízkosti krajské komunikace. Pro 
zajištění potřebné akumulace odpadních vod z 60 RD bude před vlastní ČS tvořenou podzemním 
kruhovým objektem předřazena podzemní akumulační nádrž objemu 12,68 m3 na dobu zdržení 6 
hod. ČS 2 bude umístěna na  poz.p.č. 108 v k.ú. Salavice, bude tvořena podzemním kruhovým 
objektem s objemem zaručujícím dobu zdržení max 9,2 hod (budou do ní svedeny odpadní vody 
z 18 RD). ČS 3  bude umístěna na poz.p.č. 1046/1 v k.ú. Salavice, budou do ní svedeny odpadní 
vody z 9 RD. ČS bude  tvořena podzemním kruhovým objektem s objemem zaručujícím dobu 
zdržení max 18,3 hod. 

  Všechny ČS budou vybaveny čerpacím soustrojím se dvěma čerpadly se separací pevných látek. 
Součástí dodávky technologie ČS bude přípojka na náhradní zdroj el. energie.        

 
SO 02 ČOV: 
- bude umístěna na poz.p.č. 155 v k.ú. Salavice v severní části obce. ČOV bude pro 220 

napojených EO, jedná se o mechanicko-biologickou ČOV s chemickým srážením fosforu, bude 
pracovat na principu nízkozatěžované dlouhodobé aktivace se simultánní nitrifikací a denitrifikací 
a aerobní stabilizací kalu. V nadzemní části ČOV bude mechanické předčištění(česlovna), 
místnost obsluhy včetně soc. zařízení a dmychárna. Spodní stavbu bude tvořit železobetonová 
nádrž členěná na atrmaturní komoru, aktivační nádrž s vestavěnou dosazovací nádrží a 
uskladňovací nádrž kalu (kalojem). Součástí ČOV bude  propojovací potrubí, měrný objekt na 
výtoku z ČOV, výústní objekt do toku. ČOV bude splňovat parametry pro nejlepší dostupné 
technologie – BAT technologie dle nař. vlády č. 401/2015 Sb. 
  

 
Ostatní podrobnosti viz ověřená PD zpracovaná Ing.Jakubem Račkem, Ph.D.,  autorizovaným 
inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, č. osvědčení ČKAIT 
1006062, VH atelier, spol. s r.o., Lidická 690/81, 602 00 Brno v v červnu 2018 pod zak. č. 29/17.  
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III. stanovuje podmínky pro provedení vodního díla podle ustanovení § 15 odst. 3 zákona č. 

254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů , ve znění pozdějších předpisů a 
ustanovení  § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu : 

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace zpracované Ing.Jakubem 
Račkem, Ph.D.,  autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství, č. osvědčení ČKAIT 1006062, VH atelier, spol. s r.o., Lidická 690/81, 602 00 Brno 
v červnu 2018 pod zak. č. 29/17 ověřené ve vodoprávním řízení; případné změny nesmí být 
provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.   

2. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy technické požadavky na stavbu kanalizací 
podle vyhlášky č. 428/2001 Sb. ve znění pozd. předpisů, kterou se provádí zákon č. 274/2001 
Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ve znění 
pozd. předpisů (zákon o vodovodech a kanalizacích. 

3. 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 ke stavbě vodního díla. 

4. Budou dodrženy podmínky stanoviska správce vodního toku - Povodí Moravy, s.p. Brno ze dne 
09.04.2018 zn. PM011223/2018-203/Ou, a to: 

* Správce významného vodního toku Povodí Moravy, s.p. požaduje v návaznosti na § 49 odst. 
2, písm. b) vodního zákona 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 břehovbé 
hrany.  

* V manipulačním pásmu 8 m od horních  břehových hran bude kanaliizační potrubí chráněno 
tak, aby při pojezdu těžkou mechanizací, při opravách nebo údržbě toku  nemohlo dojít k jeho 
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 (§49 odst. 1 písm. b) vodního 
zákona). 

* vlastní technické řešení přechodů přes vodní tok ve správě Povodí Moravy, s.p., pfovozu 
Jihlava včetně způsobu označení podzemního vedení v terénu bude respektovat ČSN 75 
2130 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.  

* přímému správci dotčeného toku povodí Moravy, s.p. provozu Jihlava bude v dostatečném 
časovém předstihu (min. týden předem) písemně oznámeno zahájení prací, termíny 
kontrolních dnů a ukončení prací. 

* Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými 
látkami ve smyslu §39 vodního zákona, zejména ropnými produkty ze stavebních a 
dopravních prostředků.  

* Při kolaudaci stavby bude správci toku předána dokumentace skutečného provedení dotčení 
vodního toku (podzemní křížení výtlakového potrubí, výústní objekt z ČOV, podzemní křížení 
vodovodu, kabelu NN, nadzemní křížení výtĺakového potrubí) včetně geodetického zaměření 
v syst. B.p.v. 

* Upozorňujeme investora, že výústní objekt včetně opevnění svahu koryta toku bude jeho 
majetkem, protože se jedná o přímou ochranu stavby před povodněmi (§ 86odst. 2 vodního 
zákona). Investor bude trvale zajišťovat jejich bezvadný stav včetně následných oprav a 
údržby. 

5. Budou dodrženy podmínky vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny ze dne 05.04.2018 
zn. 002583/18, a to: 
* Opravy krajských komunikací budou provedeny celoplošně v místech zásahu dle TP 146 

s min. krytím 1,2 m k niveletě povrchu vozovky.  
* V příčných přechodech a souběhu v silničním tělese musí být zařízení řádně chráněno a  

uloženo v chráničce s min. krytím 1,2 m k niveletě povrchu vozovky.  
* Otevřený výkop bude viditelně označen a zajištěn s ohledem na bezpečnost provozu na 

silnici, a to zejména za snížené viditelnosti.   
*  Podrobné podmínky provádění prací a úplatné užívání silniční stavby stanovíme ve smlouvě, 

kterou s námi uzavře investor stavby před zahájením zemních prací v silnici.  
* Veškerá vynucená dopravní omezení silničního provozu během provádění prací včetně změn 

dopravního značení k přechodné úpravě provozu apod. je investor povinen provést pouze se 
souhlasem Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy a DI policie ČR. 
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*  Po dokončení stavby investor stavby předá správci silnic dokumentaci skutečného provedení 
stavby a GPL s vyznačením služebnosti. Výkresová dokumentace musí mj. obsahovat kóty 
krytí zařízení v místě příčných přechodů silničního tělesa.  

* 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.  

6.  Budou dodrženy podmínky vyjádření správce vodního toku – Lesů ČR s.p., správy toků Brno ze 
dne 20.04.2018 č.j. LCR952/001880/2018, a to: 
* Vzhledem k tomu, že správce toku souhlasí, z důvodu nemožnosti jiného technického řešení, 

s uložením kanalizace v menší vzdálenosti než 6 m od břehové hrany koryta vodního toku (viz 
DSP), zavazuje se tímto stavebník/provozovatel, že v případě údržby koryta vodního toku 
nebude stanovovat žádné podmínky, které by ztížily, znemožnily nebo prodražily plánovanou 
úpravu vodoteče.  

*  Křížení nezatrubněné části vodního toku kanalizačním potrubím bude provedeno protlakem,  
kolmo na osu vodního toku v min. hl 1,0 m od nivelety dna koryta vodního toku a podélná 
úprava pod názvem HB pravostr. přítok Třešťského potoka tak nesmí být porušena.  

* Křížení zatrubněné části vodního toku kanalizačním potrubím bude provedeno v mijn. Hl. 0,6 
m (spodní okraj zatrubnění až horní okraj chráničky) a toto zatrubnění nesmí být v místech 
křížení porušeno. 

* Přesah chrániček kanalizačního potrubí bude v min. vzdálenosti 3 m od břehové hrany 
vodního toku/zatrubnění, tak aby bylo potrubí dostatečně chráněno před případným pojezdem 
těžké techniky z důvodu údržby a opravy koryta vodního toku.    

* místa křížení budou označena zabetonovanými ocelovými trubkami s vyznačenými 
technickými parametry (druh křížení a hloubka uložení, apod.) 

* Investor stavby, po jejím ukončení předá správci toku skutečné provedení vyústění kanalizace 
v terénu s výškovým a směrovým zaměřením. 

* Během celé stavby nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod ani ke 
zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě, a to zejména ropnými látkami, stavebním 
odpadem a dalšími škodlivinami ze stavebních strojů nebezpečným vodám. 

* Stavební materiál ani zemina z výkopových prací nesmí být ukládány v 6 m ochranném 
pásmu vodního toku (na levém i pravém břehu vodního toku) a umístěný materiál musí být 
zajištěn proti smyvu do vodního koryta.  

* Po ukončení stavebních prací na přilehlých pozemcích u vodního koryta toku budou pozemky 
uvedeny do původního stavu (plochy dotčené zemními pracemi budou ohumusovány a osety 
travním semenem.  

* Správce vodních toků bude přizván k odsouhlasení hloubky křížení kanalizace a vodního toku 
ve správě LČR, s.p.     

7. Budou dodrženy podmínky vyjádření E.ON Distribuce, a.s. ze dne 02.04.2019 zn. J14149-
16316087, a to:  

* V ochranných pásmech (OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného 
souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8) zákona č. 458/2000 Sb. v platném 
znění, kde se konstatuje, že v OP   těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:  

          c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto 
zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,  

          d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto 
zařízením. 

*  Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do 
všech paré prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo 
v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu 
mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o 
hranicích ochranného pásma trvale informováni.  

*  Objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 
dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. v případě, že nebude 
možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací  povinen provést výkop 
nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR. Vytýčení kabelů 
zajistí zaměstnanec ECZR. Upozorňujeme, že vytýčení zařízení je placená služba dle 
externího ceníku E. ON Servisní, s.r.o. a objedná se smlouvou o dílo.  
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*  Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití 
jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno 
jinak. 

*  Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení), aby nedošlo k jeho 
poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstraž. tabulkami, bude 
provedeno podle pokynů pracovníka ECR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení 
si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí. 

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

*  Přizvání zástupce ECR 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 zařízení odstraňovány na náklady investora stavby. 

 *  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. 

*  Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že 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 mechanismy o celkové  
hmotnosti nad 6t.    

* V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o 
existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce 
v jeho blízkosti.   

*  Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím 
zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení, který stanoví bezpečnostní 
opatření pro práce v OP  příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. 

*  Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP   
nadzemního vedení 110 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí 
požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP 
vedení      10 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme 
objednat nejpozději do 10 dne předchozího měsíce.  

8. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.  ze 
dne 14.02.2018 č.j. 537872/18 (všeobecné podmínky): 

-  I. Obecná ustanovení : 
* 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. a je výslovně srozuměn 
s tím, že SEK jsou součástí  veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a 
jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 
1,5 m po stranách krajního  vedení.  

*  Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím 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 
nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat 
mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí. 

*  Pro případ poručení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, 
založené „Podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.“ 
a vzniknou porušením jeho povinnosti. 

*  V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze 
toto vyjádření použít jako podklad pro vytýčení a je třeba požádat o vydání nového vyjádření. 

-  II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK :                               
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*  Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. 
Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo 
shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se 
vztahují tyto podmínky. 

*   Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí 
osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. 
S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny  osoby, které budou anebo by 
mohly činnosti provádět. 

*   Stavebník, nebo jím 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. 

*   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. 

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

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

*   Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo 
jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn 
provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS. 

*  Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryta kabelových 
komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. 

*  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, nebo jím 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. 

*   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.). 

*  Stavebník, nebo jím 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 vzdálenosti menší než l m od NVSEK. 

*   Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a 
to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto „Podmínek ochrany SEK společnosti 
Telefónica“  mohlo dojít ke střetu stavby se SEK. 

*   Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat 
technologické, ochranné a pomocné prvky SEK. 

*   Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS 
jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických 
spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. 
Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická 
rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické 
spojky je skříň o hraně cca 1 m. 

*  Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, 
nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. 
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Stavebník,    nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě 
společnosti Telefónica.                    

- III. Práce v objektech a odstraňování objektů : 
*  Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací 

v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u 
společnosti  Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.  bezpečné odpojení SEK a  bude-li to 
vyžadovat ochrana stávající SEK,  je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen 
zabezpečit dočasné, případně trvalé přeložení SEK. 

*  Při provádění činností v objektu 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. 

- IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby: 
*  Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení      

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

*  V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení 
správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím 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. 

*   Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vede ní 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 tetí osoba, povinen kon 
taktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně 
návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do 
doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, 
jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či 
poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí 
osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky 
produktovodů s katodovou ochranou. 

*    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 za účelem projednání 
podmínek ochran y těchto  radiových tras. 

*   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, nebo 
jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS. 

* 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, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být    
prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných 
technologií. 

-  V. Křížení a souběh se SEK : 
*  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 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší 

jak   1m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat 
POS. 

*   Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické 
infrastruktury se SEK ukládat ostatní sítě technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny 
výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně l m 
na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot. 

*   Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK s pozemními 
komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy 
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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. 

*   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 PVSEK. 

*   Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK zabetonovat. 
*   Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické 

infrastruktury a kabelovodem, povinen zejména: 
- Pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti 

kabelovou ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovou ve vzdálenosti menší 
než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně POS projednat 
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 kratší než 2 m. 

- neumísťovat nad trasou kabelovou v podélném směru sítě technické infrastruktury, 
- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa 

kabelovou pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,  
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, 
- projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by 

mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory, 
- projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti bližší 

než 1,5 m od kabelovodu.  
9. Budou dodrženy podmínky souhrnného stanoviska Správy železniční dopravní cesty, s.o., 

Oblastního ředitelství Brno ze dne 20.03.2018 zn. 13193/2018-SŽDC-OŘ BNO-NT, a to : 
* 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.  
* V rámci stavby nesmí dojít k omezení rozsahu přístupových komunikací ani nástupních ploch 

pro složky IZS při zdolávání požáru či jiné mimořádné události na drážním tělese.  
* Vzhledem k předloženým dokladům platí toto vyjádření výhradně pro akci „Splašková 

kanalizace a ČOV Třešť – Salavice“ 
10. Budou dodrženy podmínky  souhlasu Drážního úřadu, sekce stavební, územní odbor Plzeň ze 

dne 16.10.2017  zn. ML- SOL0834/17-2/Jz, a to : 
* Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené a odsouhlasené 

Drážním úřadem. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat 
s Drážním úřadem. 

* Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení. 
*  Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.  
* 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. 
11 Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska KHS kraje Vysočina, Jihlava ze dne  

06.11.2017 č.j. KHSV/23706/2017/JI/HOK/Kom a ze dne 14.03.2018 č.j. KHSV/03488/2018/JI/ 
HOK/Kom, a to:   
* V dalším stupni řízení stavby (v řízení o uvedení stavby ČOV do zkušebního provozu) bude 

doložen na KHS kraje Vysočina doklad o vyhlášení ochranného pásma ČOV.   
* Veškeré materiály přicházející do styku s pitnou vodou, musí odpovídat vyhlášce č. 409/2005 

Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou  a na 
úpravu vody v platném znění. Potřebné doklady budou k dispozici ke kolaudaci stavby . 

* V rámci zkušebního provozu bude provedeno měření hluku z ČOV v denní a noční době ve 
vztahiu k objektům – RD č. 45 a RD č. 35. Metodika měření a umístění měřících míst bude 
před zahájením měření odsouhlasena KHS kraje Vysočina.    

12. Budou dodrženy podmínky vyjádření Magistrátu města Jihlavy, OŽP, orgánu ochrany přírody 
ze dne 21.03.2018 č.j. MMJ/OŽP/23772/2018-DvO: 

* Pokud by stavba zasáhla do ochranných pásem památných stromů – „Lípa U kapličky“, na 
p.č. 1078/5, k.ú. Salavice, a „Salavická lípa“ (v současné době již živé torzo stromu), na p.č. 
1078/1, k.ú. Salavice, je nutné si vyžádat souhlas se zásahem do ochranného pásma 
památného stromu od příslušného orgánu ochrany přírody (v tomto případě MěÚ Třešť). 
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* Stromy určené ke kácení s obvodem větším než 80 cm je možné kácet až na základě 

pravomocného povolení. Jako příloha žádosti o kácení je nezbytné doložit stanovení 
ekologické hodnoty kácených dřevin. V rozhodnutí o kácení bude na základě ekologické 
hodnoty dřevin uložena náhradní výsadba. Tuto částku je nutné zahrnout do nákladů akce. 

* Při realizaci stavby je nutné zajistit ochranu všech stávajících dřevin před poškozením a 
ničením dle § 7 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozd. předpisů.  
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. 

*  U hranice pozemku p.č.1096 (stoka B), dále u hranice pozemku p.č.13 (stoka B-2-1) a také u 
hranice pozemku p.č. 98/2, k.ú. Salavice (stoka C) jsou hodnotné vzrostlé lípy. Tady je 
nezbytné dodržet odstup bližší hrany výkopu od paty kmene stromu minimálně 2,5 m, aby 
nedošlo ke snížení stability stromů. 

* Most přes Třešťský potok k nové ČOV bude proveden tak, aby byla zajištěna migrační 
prostupnost pro živočichy po obou březích potoka. 

* 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.  

* Budou respektována ustanovení § 5 odst. 3 zákona – obecná ochrana rostlin a živočichů.  
13. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Jihlavy, OŽP, orgánu 

ochrany ovzduší ze dne 06.11.2019 č.j. MMJ/OŽP/170423/2019: 
* Při provozu ČOV musí provozovatel dodržet provozní řád, dodržet návod k obsluze 

stanovený výrobcem, provádět pravidelná čištění.  
*  Při provozu budou prováděna veškerá opatření, aby nedocházelo k zápachu.  
*  Kaly budou likvidovány v souladu se zák.č. 185/2001 Sb. zákona o odpadech. 

14. Bude dodržena podmínka stanoviska Policie ČR, KŘ Policie Kraje Vysočina, dopravního 
inspektorátu ze dne 07.03.2018 č.j. KRPJ-18531-1/ČJ-2018-160706, a to: 

* Před prováděním prací bude předložen návrh přechodné úpravy provozu na pozemních 
komunikacích zhotovitelem stavby DI PČR ÚO Jihlava k vydání stanoviska.  

15. Před zahájením prací bude Magistrátu města Jihlavy, OŽP oznámeno jméno stavebního 
podnikatele a osoby provádějící stavební dozor. 

16. Po dokončení stavby kanalizace (před záhozem) a po dokončení stavby technologických 
nádrží ČOV budou vodoprávním úřadem provedeny kontrolní prohlídky stavby, vodoprávnímu 
úřadu budou termíny písemně oznámeny min. 7 dní předem.   

17. Po dokončení stavby musí být pozemky dotčené stavbou kanalizace a ČOV uvedeny do 
původního, resp. řádného stavu. 

18. Po dokončení stavby požádá investor o vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě kanalizace a 
o povolení k užívání stavby ČOV ve zkušebním provozu. K žádostem bude doloženo: 
projektová dokumentace skutečného provedení stavby a zaměření skutečného provedení 
stavby s uvedením použitého materiálu, jeho průměru a délek v systému Microstation, doklad 
o zkouškách těsnosti kanalizace, zápis o předání a převzetí díla, kopie stavebního deníku, 
atesty použitých materiálů, doklad o likvidaci odpadů ze stavby, provozní řád ČOV, doklad o 
těsnosti nádrží ČOV, revize elektro na ČOV, doklad o likvidaci kalů z ČOV (např. 
smlouva/dohoda s organizací, které má k této činnosti oprávnění) provozní řád nové 
kanalizace, kanalizační řád  veřejné kanalizace místní části Salavice.   

 
 

IV. stanovuje se, že stavbu kanalizace lze užívat je na základě kolaudačního souhlasu 
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V. stanovuje se, že stavba ČOV Salavice bude uvedena do zkušebního provozu 
 

 
VI. stanovuje se termín pro dokončení stavby:   31.12.2021 

 
 
Účastníci  řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):  
Město Třešť, Revoluční 20/1, 589 01 Třešť, IČO 00286753  
Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská 16, 586 01 Jihlava, IČO 00090450 
Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČO 70890013  
Lesy ČR s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, IČO 42196451 
Filip Bukovan, Okrajová č.p. 218/9, Staré Hory, 586 01  Jihlava 1 
JUDr. Petr Nevrkla, Sládkova č.p. 4553/22, 586 01  Jihlava 1 
Blažena Smrčková, Salavice č.p. 39, 589 01  Třešť 
Roman Prchal, Salavice č.p. 9, 589 01  Třešť 
Erika Talpová, Salavice č.p. 2, 589 01  Třešť 
 

 
 

Odůvodnění 
 
Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, obdržel dne 01.10.2019 žádost  Města Třešť, 
Revoluční 20/1, 589 01 Třešť, IČO 00286753 o vydání stavebního povolení na stavbu: „Splašková 
kanalizace a ČOV Třešť - Salavice“ dle ust. § 15 zák.č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů ve znění pozd. předpisů (vodní zákon) a žádost o povolení k nakládání s vodami 
spočívající ve vypouštění odpadních vod z ČOV do vod povrchových dle ust. § 8 písm. c) vodního 
zákona.  
 
K žádosti byly doloženy všechny povinné doklady podle  ustanovení § 6 a § 10 vyhlášky č. 
183/2018 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, 
souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu,  a další doklady, a to : 

- doklady o majetkoprávních vztazích k dotčeným pozemkům (výpisy z KN, snímek mapy 
KN), 

- územní rozhodnutí Městského úřadu Třešť, odboru stavební úřad ze dne 11.12.2017  pod 
č.j. TREST 5891/2017 (právní moci nabylo dne 12.01.2018),  

- souhlas podle § 15 stavebního zákona od Městského úřadu Třešť, odboru stavební úřad 
ze dne 28.02.2018 pod č.j. TREST 1434/2018, 

- smlouvy umožňující provedení stavby opatřené odsouhlasenou situací uzavřené mezi 
investorem a vlastníky dotčených pozemků – p. Blaženou Smrčkovou, Salavice č.p. 39 ze 
dne 29.11.2017 a p. Erikou Talpovou, Salavice č.p. 2 ze dne 29.11-2017, 

- smlouva o zřízení práva stavby uzavřená mezi investorem a vlastníkem stavby dotčeného 
pozemku – p. JUDr. Petrem Nevrklou, Sládkova 22, Jihlava ze dne 14.06.2018,  

- smlouva o budoucí směnné smlouvě uzavřená mezi investorem a vlastníkem stavby 
dotčeného pozemku – p. JUDr. Petrem Nevrklou, Sládkova 22, Jihlava ze dne 14.06.2018,   

- smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti uzavřené mezi investorem  a 
vlastníky stavbou dotčených pozemků – Krajem Vysočina ze dne 30.11.2017, Lesy ČR, 
s.p. ze dne 12.01.2018, Povodím Moravy, s.p. ze dne 23.01.2018, 

- souhlasy vlastníků stavbou dotčených pozemků – p. Filipa Bukovana, Okrajová č.p. 218/9, 
Jihlava  a p. Romana Prchala, Salavice č. 9 v souladu s ust. 184a stavebního zákona, 

- stanovisko  Povodí Moravy, s.p. Brno ze dne 09.04.2018 zn. PM011223/2018-203/Ou,  
- kladné vyjádření Technických služeb Třešť, spol. s r.o. ze dne 13.03.2018 zn. Vyj.07/08,  
- vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny ze dne  05.04.2018 zn. 002583/18, 
- vyjádření Lesů ČR s.p., správy toků Brno ze dne 20.04.2018 č.j. LCR952/001880/2018, 
- vyjádření E.ON Distribuce, a.s. ze dne ze dne dne 02.04.2019 zn. J14149-16316087, 
- vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. ze dne 14.02.2018 č.j. 

537872/18,   



strana 12 / 17 

- kladné vyjádření Gridservices s.r.o. ze dne 13.10.2017 zn. 5001603519 (nenachází se 
plynárenské zařízení), 

- kladné souhrnné stanovisko ČD- Telematika a.s. Praha ze dne 01.11.2017 č.j. 
1201716921 (nedojde ke styku se síti el. komunikací), 

- souhrnné stanovisko Správy železniční dopravní cesty, s.o., Oblastního ředitelství Brno ze 
dne 20.03.2018 zn. 13193/2018-SŽDC-OŘ BNO-NT, 

- souhlas Drážního úřadu, sekce stavební, územní odbor Plzeň ze dne 16.10.2017  zn. ML- 
SOL0834/17-2/Jz, 

- závazné stanovisko KHS kraje Vysočina, Jihlava ze dne  06.11.2017 č.j. 
KHSV/23706/2017/JI/HOK/Kom a ze dne 14.03.2018 č.j. KHSV/03488/2018/JI/ HOK/Kom,  

- vyjádření Magistrátu města Jihlavy, OŽP, ochrany přírody a krajiny  ze dne 28.03.2018 č.j. 
MMJ/OŽP/23762/2018, 

- kladné vyjádření Magistrátu města Jihlavy, OŽP, odd. odpad. hospodářství ze dne 
01.03.2018 č.j.MMJ/OŽP23769/2018, 

- závazné stanovisko Magistrátu města Jihlavy, OŽP, orgánu ochrany ovzduší ze dne   
06.11.2019 č.j. MMJ/OŽP/170423/2019,  

- stanovisko Policie ČR, KŘ Policie Kraje Vysočina, dopravního inspektorátu ze dne 
07.03.2018 č.j. KRPJ-18531-1/ČJ-2018-160706 

- kladné závazné stanovisko HZS Kraje Vysočina, Jihlava ze dne 27.04.2018 č.j. HSJI-2080-
2/JI-2018, 

- rozhodnutí Městského úřadu Třešť, odboru stavební úřad  č.j. TREST 2486/2018  ze dne 
20.04.2018 (právní moci nabylo dne 07.05.2018), které se týká povolení zvláštního užívání 
místní komunikace k umístění inženýrských sítí, 

- rozhodnutí Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy č.j. MMJ/OD/132100/2017-
PlT(právní moci nabylo dne 25.11.2017), které se týká povolení zvláštního užívání 
komunikace k umístění inženýrských sítí,  

- 2 x PD zpracovaná Ing.Jakubem Račkem, Ph.D.,  autorizovaným inženýrem pro stavby 
vodního hospodářství a krajinného inženýrství, č. osvědčení ČKAIT 1006062, VH atelier, 
spol. s r.o., Lidická 690/81, 602 00 Brno v červnu 2018 pod zak. č. 29/17.  

 
 
Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 112 odst. 1 stavebního zákona a zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení stavebního 
a vodoprávního  řízení veřejnou vyhláškou všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům 
oznámením č.j.: MMJ/OŽP/157566/2019-SaZ ze dne 16.10.2019, kterým  byla stanovena lhůta 10 
dnů ode dne oznámení pro vznesení námitek či připomínek. Dále byli účastníci řízení a dotčené 
orgány upozorněni, že na námitky, které nebudou sděleny ve stanovené lhůtě, nebude možno, 
podle ustanovení § 115 odst. 8 zákona č.  254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, brát zřetel. Ve stanovené lhůtě nebyly ze strany 
účastníků řízení a dotčených orgánů uplatněny žádné námitky a připomínky.  
Vodoprávní úřad ověřil vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce Magistrátu města Jihlavy,  
Městském úřadu Třešť a Obecním úřadu Jezdovice. 
Vzhledem k tomu, že došlo v průběhu řízení  ke změně vlastníka stavbou dotčeného pozemku p.č. 
1004 v k.ú. Salavice, vodoprávní úřad po obdržení souhlasu od nového vlastníka – p. Romana 
Prchala, Salavice 9 doručil novému vlastníkovi oznámení o zahájení stavebního a vodoprávního 
řízení pod č.j. MMJ/OŽP/181881/2019-SaZ ze dne 01.11.2019. Ve stanovené lhůtě 10 dnů ode 
dne doručení oznámení nebyly ze strany p. Romana Prchala uplatněny žádné námitky a 
připomínky.     
 
Bylo upuštěno od místního šetření vzhledem k tomu, že jsou stavebnímu úřadu známy poměry 
staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavby. 
 
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. Lze předpokládat, že záměrem 
nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého 
stavu/potencionálu vod.                                       
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Stanovené limity vypouštěného znečištění a stanovená četnost odběru kontrolních vzorků 
vypouštěných odpadních vod splňují požadavky nařízení vlády č. .401/2015 Sb, o ukazatelích a  
hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod….. Platnost povolení 
k vypouštění odpadních vod byla stanovena na dobu 10 let (maximální doba dle ustanovení 
vodního zákona). 
 
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 a vlastníkům sousedních 
pozemků, jejichž práva mohou být realizací stavby 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 Magistrátu města Jihlavy 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 řízení. 
Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 
 
Účastníkům byla v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu před vydáním rozhodnutí 
dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to na základě podání speciálního stavebního 
úřadu ze dne16.10.2019  a ze dne 01.11.2019. Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 
 
Na závěr vodoprávní 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.  
 
Upozorňujeme na povinnost investora resp. dodavatele dodržovat během výstavby všechna 
ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ostatních souvisejících předpisů v odpadovém 
hospodářství.  
Při výstavbě nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami ve 
smyslu § 39 vodního zákona, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků. 
Při provádění stavby musí být přijata organizační a technická opatření k zajištění ochrany 
podzemních a povrchových vod před kontaminací závadnými látkami, na stavbě budou zajištěny 
sanační prostředky. Za tato opatření odpovídá zhotovitel stavby.    
Dále v souladu se stanoviskem Povodí Moravy, s.p. upozorňujeme, že Povodí Moravy, s.p. nebude 
odpovídat za případné škody, které mohou investorovi vzniknout na majetku při průchodu velkých 
vod. Realizací předmětné stavby nevznikne  žádný hmotný majetek, který by Povodí Moravy, s.p. 
převzalo do své správy a majetku. 
 
Protože speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, 
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku. 
 
 
Seznam všech účastníků řízení :    
Město Třešť, Revoluční 20/1, 589 01 Třešť,  Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Krajská 
správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská 16, 586 01 Jihlava, Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11,  
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602 00 Brno,  Lesy ČR s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové,  Filip Bukovan, Okrajová 
č.p. 218/9, Staré Hory, 586 01  Jihlava 1, JUDr. Petr Nevrkla, Sládkova č.p. 4553/22, 586 01  
Jihlava 1,.Blažena Smrčková, Salavice č.p. 39, 589 01  Třešť, Roman Prchal, Salavice č.p. 9, 589 
01  Třešť, Erika Talpová, Salavice č.p. 2, 589 01  Třešť, Technické služby Třešť, spol. s.r.o., 
Nádražní 851, Třešť, E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice, F. A. Gerstnera 6, České 
Budějovice,  Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, GridServices, 
s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno,   Správa železniční dopravní cesty, s.o., Oblastní ředitelství 
Brno, Kounicova 26, Brno, ČD – Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, Praha 3, ARCHAIA Brno z.ú. 
se sídlem Bezručova 78/15, 602 00 Brno, pracoviště Židovská 26, 586 01 Jihlava 
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům  – následujících 
stavebních a pozemkových parcel v katastrálním území Salavice:    
st. p. 1, 2, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27/1, 27/2, 28, 29, 30, 31/3, 
33/3, 33/4, 35, 36/1, 38/1, 38/2, 38/3, 39/1, 40, 41, 42/1, 42/2, 43, 44/1, 45/1, 45/2, 46, 47, 48, 50, 
51/1, 53, 54, 56, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 84/1, 85/2, 91, 100/1, 110, parc. č. 2/1, 2/2, 3/2, 
4/2, 4/3, 5, 7, 10/2, 10/4, 13, 16, 17, 18/1, 18/2, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 33/3, 35, 36/1, 36/2, 
37/1, 37/2, 38/3, 38/4, 39, 40, 41/1, 41/3, 42, 43, 58/1, 58/2, 58/3, 64/3, 64/6, 74/1, 76/1, 76/2, 77, 
78/3, 78/5, 80/1, 80/2, 83/1, 83/2, 85, 86, 98/2, 107, 109/2, 110/2, 116/2, 116/3, 126/2, 126/3, 
126/4, 130, 132/2, 140/3, 142, 158/2, 371/1, 372/2, 377, 381, 382, 383, 385, 386/1, 386/3, 394/3, 
395, 400, 402/3, 402/4, 403/1, 405, 407, 409/1, 409/2, 410/1, 410/3, 410/4, 411/1, 411/2, 411/3, 
413/1, 413/2, 414/2, 415/6, 416/1, 420/3, 420/4, 420/5, 424/3, 424/5, 426/1, 429/2, 429/4, 435/1, 
435/2, 436/1, 440/3, 443, 444/3, 446/1, 446/3, 448, 473, 478, 479, 480, 492, 502/2, 510/1, 510/2, 
510/3, 572, 575, 588, 595/1, 595/2, 603/5, 603/7, 603/8, 603/10, 603/18, 612, 614, 627/3, 639, 
642/2, 643, 645, 747, 748, 780, 781/1, 781/2, 781/4, 793/1, 793/2, 795, 808/2, 809/1, 810/1, 811, 
818/3, 821/2, 821/3, 831/1, 840, 845/1, 847/1, 849/3, 850/3, 851/2, 852, 853, 854, 857, 858, 859, 
863, 864, 867, 868, 872, 873/1, 873/2, 874/1, 874/2, 877/2, 879, 881, 885/2, 885/8, 885/9, 887/1, 
955/10, 968/1, 973/1, 975/7, 975/10, 979/1, 982/4, 982/5, 994, 999/3, 999/6, 1002/2, 1003/1, 
1003/2, 1003/3, 1005, 1006/2, 1007, 1009/1, 1011/1, 1011/4, 1017/1, 1019/1, 1020/1, 1043, 1045, 
1046/2, 1050/2, 1054/2, 1054/3, 1055, 1058/2, 1058/8, 1061/1, 1065, 1066, 1070/2, 1071, 1072, 
1074, 1075, 1076/1, 1078/3, 1078/4, 1078/6, 1078/8, 1078/9, 1078/10, 1078/11, 1078/13, 1078/14, 
1078/15, 1078/17, 1078/19, 1078/27, 1079/5, 1080/1, 1081/1, 1082/4, 1086, 1088, 1093, 1095, 
1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1106, 1111, 1113, 1115, 1119, 1141  
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům  – následujících 
stavebních a pozemkových parcel v katastrálním území Jezdovice: 
st. p. 94, parc. č. 929/2, 929/3, 929/6, 930/1, 930/3, 930/4, 930/5, 932/2, 932/3, 1199/1, 1199/2, 
1206, 1216  
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám v k.ú. Salavice:  
Třešť, Salavice č.p. 31, č.p. 37, č.p. 13, č.p. 14, č.p. 15, č.p. 16, č.p. 30, č.p. 19, č.p. 32, č.p. 22, 
č.p. 36, č.p. 38, č.p. 39, č.p. 23, č.p. 42, č.p. 25, č.p. 26, č.p. 27, č.p. 44, č.p. 28, č.p. 29, č.p. 40, 
č.p. 40, č.p. 33, č.p. 1, č.p. 3, č.p. 62, č.p. 69, č.p. 5, č.p. 6, č.p. 46, č.p. 7, č.p. 9, č.p. 67, č.p. 12, 
č.p. 11, č.p. 45, č.p. 48, č.p. 35, č.p. 50, č.p. 51, č.p. 53, č.p. 54, č.p. 56 a č.p. 55 
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám v k.ú. Jezdovice:  
Jezdovice č.p. 82 
  
 
 
 

 Poučení účastníků 
 
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, 
podáním u zdejšího vodoprávního úřadu. 
Odvoláním lze dle § 82 odst. 1 správního řádu napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
Dle § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí 
obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je 
spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu 
předcházelo.  
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Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá 
zrušení celého rozhodnutí.  
Dle § 115 odst. 3 stavebního zákona stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení 
zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující 
identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle 
vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. 
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení 
pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. et Ing. Jana Dohnalová, v.r. 
vedoucí oddělení vodního hospodářství  
 
 
 
Přílohy pro stavebníka (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí): 
1. Ověřená PD stavby 
2. Štítek „STAVBA POVOLENA“ s uvedením údajů podle ust. § 18d vyhl. č. 503/2006 Sb., kterou 

se provádějí některá ustanovení stavebního zákona. 
 
 
 
 
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn 
způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. 
den je posledním dnem oznámení. 
 
 

 

Datum vyvěšení : …………………………….            Datum sejmutí : ……………………………. 

  

 

     

…………………………………………………..           ……………………………………………….. 

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení     Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí 
 
 
 
V elektronické podobě                                    V elektronické podobě   
zveřejněno od :………………………………             zveřejněno do :…………………………………          
 
                                                                                 
 
 
 
………………………………………………..              ……………………………………………………. 
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění     Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění 
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Rozdělovník : 
Účastníci řízení (dle § 27 odst. 1 správního řádu) do vlastních rukou: 
1. Město Třešť, Revoluční 20/1, 589 01 Třešť, IČO 00286753  
2. Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749 
3. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská 16, 586 01 Jihlava, IČO 00090450 
4. Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČO 70890013  
5. Lesy ČR s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, IČO 42196451 
6. Filip Bukovan, Okrajová č.p. 218/9, Staré Hory, 586 01  Jihlava 1 
7. JUDr. Petr Nevrkla, Sládkova č.p. 4553/22, 586 01  Jihlava 1 
8. Blažena Smrčková, Salavice č.p. 39, 589 01  Třešť 
9. Roman Prchal, Salavice č.p. 9, 589 01  Třešť 
10. Erika Talpová, Salavice č.p. 2, 589 01  Třešť 

 
Ostatní (obdrží prostřednictvím datové schránky): 
Technické služby Třešť, spol. s.r.o., Nádražní 851, Třešť, IČ 25585070 
E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice, F. A. Gerstnera 6, České Budějovice, IČO 28085400  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, IČO 04084063 
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IDDS jnnyjs6   
Správa železniční dopravní cesty, s.o., Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, Brno, IČO 
70994234  
ČD – Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, Praha 3, IČO 61459445 
ARCHAIA Brno z.ú. se sídlem Bezručova 78/15, 602 00 Brno, pracoviště Židovská 26, 586 01 
Jihlava, IČO 26268469 
 
Pro účinky doručení ostatním účastníkům řízení (dle § 27 odst. 2 správního řádu) platí veřejná 
vyhláška vyvěšená na úřední desce Magistrátu města Jihlavy a Městského úřadu Třešť a 
Obecního úřadu Jezdovice:   
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům  – následujících 
stavebních a pozemkových parcel v katastrálním území Salavice:    
st. p. 1, 2, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27/1, 27/2, 28, 29, 30, 31/3, 
33/3, 33/4, 35, 36/1, 38/1, 38/2, 38/3, 39/1, 40, 41, 42/1, 42/2, 43, 44/1, 45/1, 45/2, 46, 47, 48, 50, 
51/1, 53, 54, 56, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 84/1, 85/2, 91, 100/1, 110, parc. č. 2/1, 2/2, 3/2, 
4/2, 4/3, 5, 7, 10/2, 10/4, 13, 16, 17, 18/1, 18/2, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 33/3, 35, 36/1, 36/2, 
37/1, 37/2, 38/3, 38/4, 39, 40, 41/1, 41/3, 42, 43, 58/1, 58/2, 58/3, 64/3, 64/6, 74/1, 76/1, 76/2, 77, 
78/3, 78/5, 80/1, 80/2, 83/1, 83/2, 85, 86, 98/2, 107, 109/2, 110/2, 116/2, 116/3, 126/2, 126/3, 
126/4, 130, 132/2, 140/3, 142, 158/2, 371/1, 372/2, 377, 381, 382, 383, 385, 386/1, 386/3, 394/3, 
395, 400, 402/3, 402/4, 403/1, 405, 407, 409/1, 409/2, 410/1, 410/3, 410/4, 411/1, 411/2, 411/3, 
413/1, 413/2, 414/2, 415/6, 416/1, 420/3, 420/4, 420/5, 424/3, 424/5, 426/1, 429/2, 429/4, 435/1, 
435/2, 436/1, 440/3, 443, 444/3, 446/1, 446/3, 448, 473, 478, 479, 480, 492, 502/2, 510/1, 510/2, 
510/3, 572, 575, 588, 595/1, 595/2, 603/5, 603/7, 603/8, 603/10, 603/18, 612, 614, 627/3, 639, 
642/2, 643, 645, 747, 748, 780, 781/1, 781/2, 781/4, 793/1, 793/2, 795, 808/2, 809/1, 810/1, 811, 
818/3, 821/2, 821/3, 831/1, 840, 845/1, 847/1, 849/3, 850/3, 851/2, 852, 853, 854, 857, 858, 859, 
863, 864, 867, 868, 872, 873/1, 873/2, 874/1, 874/2, 877/2, 879, 881, 885/2, 885/8, 885/9, 887/1, 
955/10, 968/1, 973/1, 975/7, 975/10, 979/1, 982/4, 982/5, 994, 999/3, 999/6, 1002/2, 1003/1, 
1003/2, 1003/3, 1005, 1006/2, 1007, 1009/1, 1011/1, 1011/4, 1017/1, 1019/1, 1020/1, 1043, 1045, 
1046/2, 1050/2, 1054/2, 1054/3, 1055, 1058/2, 1058/8, 1061/1, 1065, 1066, 1070/2, 1071, 1072, 
1074, 1075, 1076/1, 1078/3, 1078/4, 1078/6, 1078/8, 1078/9, 1078/10, 1078/11, 1078/13, 1078/14, 
1078/15, 1078/17, 1078/19, 1078/27, 1079/5, 1080/1, 1081/1, 1082/4, 1086, 1088, 1093, 1095, 
1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1106, 1111, 1113, 1115, 1119, 1141  
 
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům  – následujících 
stavebních a pozemkových parcel v katastrálním území Jezdovice: 
st. p. 94, parc. č. 929/2, 929/3, 929/6, 930/1, 930/3, 930/4, 930/5, 932/2, 932/3, 1199/1, 1199/2, 
1206, 1216  
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Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám v k.ú. Salavice:  
Třešť, Salavice č.p. 31, č.p. 37, č.p. 13, č.p. 14, č.p. 15, č.p. 16, č.p. 30, č.p. 19, č.p. 32, č.p. 22, 
č.p. 36, č.p. 38, č.p. 39, č.p. 23, č.p. 42, č.p. 25, č.p. 26, č.p. 27, č.p. 44, č.p. 28, č.p. 29, č.p. 40, 
č.p. 40, č.p. 33, č.p. 1, č.p. 3, č.p. 62, č.p. 69, č.p. 5, č.p. 6, č.p. 46, č.p. 7, č.p. 9, č.p. 67, č.p. 12, 
č.p. 11, č.p. 45, č.p. 48, č.p. 35, č.p. 50, č.p. 51, č.p. 53, č.p. 54, č.p. 56 a č.p. 55 
 
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám v k.ú. Jezdovice:  
Jezdovice č.p. 82 
 
  
Úřady, pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí : 
Magistrát města Jihlavy – Kancelář tajemníka,  informační centrum  
Městský úřad Třešť, správní odbor, Revoluční 20/1, 589 14 Třešť, IČO 00286753   
Obecní úřad Jezdovice,  Jezdovice 90, 589 01 Třešť, IČ 42634628   
internet 
 
 
Dotčené orgány : 
Městský úřad Třešť, odbor stavební úřad, Revoluční 20/1, 589 14 Třešť, IČO 00286753   
Magistrát města Jihlavy – odbor dopravy 
Magistrát města Jihlavy – odbor ŽP, orgán ochrany ovzduší 
Magistrát města Jihlavy – odbor ŽP, odd. odpadového hospodářství 
Magistrát města Jihlavy – odbor ŽP, orgán ochrany přírody 
Drážní úřad, sekce stavební, ÚO Praha,  Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2    
Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, Tolstého 15, Jihlava, IČO 71009311 
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Sokolovská 2, Jihlava, IČO 70885184 
Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina, ÚO Jihlava, dopravní inspektorát, Vrchlického 46, 
Jihlava, IČO 72052147  
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