
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

| Váš dopis ze dne            | číslo jednací                                | vyřizuje / telefon                               | Jihlava 

Magistrát města Jihlavy 

Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava, tel: 565 591 111 
e-mail: epodatelna@jihlava-city.cz  |  www.jihlava.cz 

17.04.2019     MMJ/OŽP/72992/2019-DoJ      Bc. Doskočil/3322              21.05.2019 
                                       SZ-MMJ/OŽP/11763/2019/3     oprávněná úř. osoba  
     jihlvp19v00sa7                          oprávněná úřední osoba 

 
Rozhodnutí 

 
Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle 
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad 
podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán podle ustanovení 
§ 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve společném řízení podle 
ustanovení § 140 správního řádu 
 
Žadateli, účastníku řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je: 
Název: Obec Jezdovice   
Adresa sídla: Jezdovice 90, 589 01 Třešť    
IČO: 42634628 
 
 

I.  povoluje  
 
podle ustanovení § 15 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 
ve znění pozd. předpisů a § 118 odst. 2 stavebního zákona změnu stavby před jejím dokončením 
vodního díla: „Vodovod Jezdovice“ umístěné v kraji Vysočina, městysy Kamenice, na pozemcích 
p.č. 1163/2, 178/1, 178/4, 1156/14, 1156/8, 1177/2, 1211, 106/7, 106/21, 106/28, 1214, 178/19, 
1156/32, 1186, 1155/1, 1156/56, 1156/42, 1165, 1156/1, 1058/2, 121, 1196, 9/2, 9/4, 8, 1060/1, 109/2, 
1156/41, 1156/40, 1156/39, 1156/38, 1156/37, 1156/36, 1156/35, 118/1, 109/6, 1156/15, 1212, 68/6, 
1178/1, 1153/1, 1150/1, 13/1, 1177/1, 57, 12, 1180/1, 47/2, 1189/2, 1189/1, 1110/6, 1197/2, 1195, 
1115/5, 1118/19 v k.ú. Jezdovice, HGR č. 6550 Krystalinikum v povodí Jihlavy, vodní útvar: 65500, 
č.h.p. 4-16-01-022, povolené rozhodnutím Magistrátu města Jihlavy, OŽP ze dne 26.10.2016 pod č.j. 
MMJ/OŽP/9111/2016-3, které nabylo právní moci dne 07.12.2016.  
 
Rozsah změny stavby před jejím dokončením: 

 Změna spočívá v prodloužení vodovodního řadu A-1 a zaokruhování do řadu A-1-2 a to v 
rámci pozemku p.č. 1150/1 k.ú. Jezdovice. Vodovodní řad bude proveden z potrubí PE 90/5,4 
mm v délce cca 70,3 m. 

 
Ostatní podmínky rozhodnutí ze dne 26.10.2016 pod č.j. MMJ/OŽP/9111/2016-3, které nabylo právní 
moci dne 07.12.2016, zůstávají v platnosti. 
 
 
 
 

 
 
 

Dle rozdělovníku 
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II. stanovuje podmínky 
 

pro provedení změny stavby vodního díla: 
1. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze 

dne 21.04.2016 č.j.: 590703/16 a ze dne 14.10.2016: 
- Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.; 
- Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za podmínky splněni bodu (lil) 

tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém 
území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným 
správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona; 

- Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami 
ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; 

- Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její 
vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolat 
překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích 
povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na 
nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení: 

- Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádřeni je Stavebník povinen uzavřít se 
společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK. 

- PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK 
o Tyto Všeobecné i podmínky ochrany sítě elektronických komunikaci (déle jen 

„VPOSEK") tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 
VPOSEK). 

o V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanoveni 
Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak. 

- DEFINICE 
o Níže uvedené terminy, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, 

mají následující význam: 
o „CETIN" znamená Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 

2681/6, Praha 3 PSČ 130 00, IČO: 04084063. zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623: 

o „Den" je kalendářní den; 
o „Kabelovod" podzemní zařízeni sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových 

komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;  
o „Občanský zákoník" znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů: 
o „POS" je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě; 
o „Pracovní den" znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu 

nebo státem uznaným svátkem: 
o „Příslušné požadavky" znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. 

technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo 
jakékoli rozhodnuti, povoleni, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním 
souvisí; 

o „Překládka" je stavba spočívající ve změně trasy vedeni SEK ve vlastnictví CETIN 
nebo přemístěni zařízeni SEK ve vlastnictví CETIN: Stavebník, který Překládku 
vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích 
povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného 
úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešeni: 

o „SEK" je síť elektronických komunikaci ve vlastnictví CETIN: 
o „Stavba" je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádřeni, a je 

prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, 
povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona; 
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o „Stavebník" je osoba takto označená ve Vyjádření; 
o „Stavební zákon" je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním rádu: 
o „Vyjádření" je vyjádřeni o existenci sítě elektronických komunikaci vydané společnosti 

CETIN dne 2. 3. 2019 pod č.j 558947/19;  
o „Zájmové území" je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti; 
o „Situační výkres" je výkres, který je přílohou Vyjádřeni a obsahuje Zájmové území 

určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK; 
o „Zákon o elektronických komunikacích" je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických 

komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, 

o „Žadatel" je osoba takto označená ve Vyjádření. 
o „Žádost" je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání 

Vyjádření. 
- PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK 

o Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odesláni Vyjádřeni na i) adresu elektronické 
pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení 
prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v 
Žádosti. 

- OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE 
o Stavebník, Žadatel je výslovné srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným 

zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky. 
o SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením  

§ 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými 
před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky 
stanoveno jinak. 

o Stavebník, Žadatel nebo jim pověřená třetí osoba, je povinen při prováděni Stavby 
nebo jiných prací, při odstraňováni havárii a projektováni staveb, řídit se Příslušnými 
požadavky, správnou praxi v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je 
povinen učinit veškerá nezbytná opatřeni vyžadovaná Příslušnými požadavky k 
ochraně SEK před poškozením. Povinností dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž 
ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území. 

o Při zjištěni jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou 
Vyjádřeni a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného 
odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor 
oznámit POS. 

o Stavebník, Žadatel nebo jim pověřená třetí osoba, je povinen každé poškozeni či 
krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následujíc! po zjištění takové skutečnosti, 
oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN. 

o Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jim pověřená třetí osoba na společnosti CETIN 
požadoval, aby se jako účastník správního řízeni, pro jehož účely bylo toto Vyjádření 
vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je 
oprávněn kontaktovat POS. 

- POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY 
o Při projektováni Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace 

Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných 
požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, 
(II) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (III) 
umožňovala, aby i po provedeni a umístěni Stavby dle takové projektové 
dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv 
omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK. 

o Nebude-li možné projektovou dokumentaci zajistit některý, byť i jeden z požadavků 
dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude 
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naplněn některý, byť I jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá 
Stavebník Překládku. 

o Při projektováni Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude 
nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 
15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízeni staveniště 
(jeřáby, konstrukce, atd.) Je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem 
získáni konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti 
CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v 
šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součásti tohoto Vyjádření. 

o Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedeni (NN) ve vlastnictví 
společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit 
totéž, co je uvedeno pod písm. (I) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá 
Překládku v případech uvedených pod písm. (II) tohoto článku 5. 

o Stavebník je povinen při projektováni Stavby, která je stavbou (a) zařízeni silových 
elektrických sítí (VN, WN a ZWN) a/nebo (b) trakčních vedeni, provést výpočet či 
posouzeni ničivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatřeni, to vše dle a v souladu 
s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před 
podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnuli k umístění Stavby dle 
Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzeni rušivých vlivů na SEK a 
zpracovaná ochranná opatřeni. 

o Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen 
nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke 
Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtů a 
protlaků budou vedeny ve vzdáleností menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) 
jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod 
úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory. 

o Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti 
menši, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je  
0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k 
posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je 
Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory. 

- POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY 
o Stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen 

vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S 
vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámil všechny osoby, které budou 
anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení léto 
povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které 
porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti 
CETIN uhradit. 

o Pět (5) Pracovních dni před započetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je 
Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu 
ke Stavbě. Písemné oznámeni dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu 
elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a 
kontaktní údaje Stavebníka. 

o Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškozeni, a to 
zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou 
SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému 
poškozeni, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizaci 
kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projížděni stroji, vozidly 
či mechanizaci pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda 
výška nadzemního vedeni SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný 
způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace. 
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o Při prováděni zemních práci v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby 
nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádáni SEK. V místech, 
kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník 
povinen vykonávat zemni práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v 
blízkosti sloupů nadzemního vedeni SEK je Stavebník povinen provádět v takové 
vzdálenosti od sloupu nadzemního vedeni SEK, která je dostatečná k tomu, aby 
nedošlo nebo nemohlo dojit k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. 
Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činnosti nedošlo bez souhlasu a 
vědomi společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě 
trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných 
ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkryti 
náležitě zabezpečit proti prověšení, poškozeni a odcizení.  

o Zjistí-li Stavebník kdykoliv během prováděni prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv 
rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečnosti, je povinen bezodkladně 
přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník 
není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný 
souhlas POS s pokračováním prací. 

o Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn 
manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, 
a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně 
odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž 
bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn 
umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném 
směru. 

o (vit) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník 
povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakryti SEK a 
vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámeni Stavebníka dle předchozí věty musí 
obsahovat minimálně předpokládaný Den zakryti, číslo jednací Vyjádřeni a kontaktní 
údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá 
písemný souhlas POS se zakrytím. 

- ROZHODNÉ PRÁVO 
o Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem. 

Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z 
Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného 
soudu České republiky. 

- PÍSEMNÝ STYK 
o Písemným stykem či pojmem „písemně" se pro účely Vyjádřeni a VPOSEK rozumí 

předáni zpráv jedním z těchto způsobů: 
- v listinné podobě; 
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., 
o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém 
podpisu), ve znění pozdějších předpisů; 

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
o Stavebník, Žadatel nebo jim pověřená třeli osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádřeni 

povinen užit informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro 
který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jim pověřená třetí osoba není 
oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak 
umožnit jejich užíváni třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti 
CETIN. 

- Pro případ porušeni kterékoliv z povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jim pověřené třeli 
osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jim pověřená 
třeli osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou 
porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jim pověřené třetí osoby.  
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2. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti E.ON Servisní, s.r.o., Č. Budějovice ze dne 
23.12.2015 zn. D8626-16093459: 

3. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a 
sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo 
na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte: 

- V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci 
uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v 
platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto 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 vyhotovení 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 OP trvale informováni. 

- Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 
dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že 
nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor 
zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených 
místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců 
E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD). 

- Provádění zemních prací v OP kabelového vedení výhradně klasickým ručním 
nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li 
provozovatelem zařízení stanoveno jinak. 

- Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...) tak, aby nedošlo k 
jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou. Označení výstražnými 
tabulkami bude provedeno podle pokynů pracovníka ECD. Další podmínky pro 
zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí. 

- Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s distribučním 
zařízením bude odpovídat příslušným ČSN normám. 

- Přizvání zástupce ECD 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 připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno: 
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce 
a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky 
b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce 
c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m 
d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy 
o celkové hmotnosti nad 6t. 

- Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím 
zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce 
zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření 
pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. 
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- Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v 
OP nadzemního vedení VN a výkopové práce v OP podzemního vedení VN, je nutno 
provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 
kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení VVN je nutno provádět 
za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. 
dne předchozího měsíce. 

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

- Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemní 
uzemňovací soustavy. 

- Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním 
čísle Poruchové služby. 

4. Je nutno respektovat stanovisko Krajské hygienické stanice kraje Vysočina ze dne 03.05.2016 
zn. KHSV/9169/2016/JI/HOK/Fiš a to: 
- Veškeré materiály přicházející do styku s pitnou vodou, které budou použity při realizaci 

stavby, musí odpovídat vyhlášce č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky 
přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. Potřebné doklady budou k 
dispozici k řízení o zahájení užívání stavby. 

- K řízení o uvedení stavby do provozu bude předložen krácený rozbor z nové sítě 
vodovodu dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na 
pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody v platném znění. 

- Součástí předloženého protokolu o analýze vzorků v rozsahu kráceného rozboru bude 
doklad, že odběr vzorku byl proveden laboratoří, která je držitelem osvědčení o akreditaci, 
nebo držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře, nebo u držitele autorizace. 

 
 
Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):  

1. Obec Jezdovice, IČO: 42634628, Jezdovice 90, 589 01 Třešť 
 
 

Odůvodnění 
 

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, obdržel dne 17.04.2019 žádost Obce Jezdovice, 
IČO: 42634628, Jezdovice 90, 589 01 Třešť o změnu stavby: „Vodovod Jezdovice“ o změnu stavby 
před jejím dokončením dle ust. § 118 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon). Stavba byla povolena rozhodnutím Magistrátu města Jihlavy, OŽP dne 26.10.2016 
pod č.j. MMJ/OŽP/9111/2016-3, které nabylo právní moci dne 07.12.2016. Stavbou jsou dotčeny 
pozemky  p.č. 1163/2, 178/1, 178/4, 1156/14, 1156/8, 1177/2, 1211, 106/7, 106/21, 106/28, 1214, 
178/19, 1156/32, 1186, 1155/1, 1156/56, 1156/42, 1165, 1156/1, 1058/2, 121, 1196, 9/2, 9/4, 8, 
1060/1, 109/2, 1156/41, 1156/40, 1156/39, 1156/38, 1156/37, 1156/36, 1156/35, 118/1, 109/6, 
1156/15, 1212, 68/6, 1178/1, 1153/1, 1150/1, 13/1, 1177/1, 57, 12, 1180/1, 47/2, 1189/2, 1189/1, 
1110/6, 1197/2, 1195, 1115/5, 1118/19 v k.ú. Jezdovice. 
 
K žádosti byly doloženy všechny povinné doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o 
dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření 
vodoprávního úřadu, a další doklady, a to: 

- projekt změny vypracovaný Ing. Josefem Novotným, ČKAIT – 1003575, autorizovaný inženýr 
pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, IČ: 230 04 401, U Dvora 11, 586 01 
Jihlava v únoru 2019 č.z. 2490, 

- doklad o uhrazení správního poplatku č. KP-2019-P151-0000350, 
- stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě ze dne 21.03.2019 

zn. KHSV/4819/2019/JI/HOK/Fiš, 
- vyjádření společnosti E.ON Distribuce, a.s., Č. Budějovice ze dne 05.03.2019 zn. D8626-
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16308087, 
- vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 02.03.2019 č.j.: 

558947/19, 
- vyjádření společnosti GridServices, s.r.o. ze dne 27.02.2019 č.j.: 5001880238. 

 
Změna spočívá v prodloužení vodovodního řadu A-1 a zaokruhování do řadu A-1-2 a to v rámci 
pozemku p.č. 1150/1 k.ú. Jezdovice. Vodovodní řad bude proveden z potrubí PE 90/5,4 mm v délce 
cca 70,3 m. 
 
Podle ustanovení § 118 odst. 2 stavebního zákona  a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů oznámil příslušný speciální stavební úřad zahájení řízení o změně stavby před 
dokončením všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením č.j.: 
MMJ/OŽP/55246/2019-DoJ ze dne 25.04.2019, kterým byla stanovena lhůta 10 dnů ode dne doručení 
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 § 112 odst. 2 
stavebního zákona brát zřetel.  
 
Ve stanovené lhůtě nebyly ze strany účastníků řízení a dotčených orgánů uplatněny žádné námitky a 
připomínky.  
 
Bylo upuštěno od místního šetření vzhledem k tomu, že jsou vodoprávnímu 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.  
 
V průběhu řízení nebyly uplatněny námitky ani takové připomínky, které by bránily vydání 
vodoprávního rozhodnutí a to ani ze strany účastníků řízení ani ze strany dotčených orgánů.  
 
S ohledem na uvedené skutečnosti rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je výše uvedeno. 
 
Seznam všech účastníků řízení: 
Obec Jezdovice, MUDr. Jiří Salaš, Luboš Hartl, Vladimír Cvak, Jitka Nováková, Zdeňka Svobodová, 
Petr Novák, Marie Nováková, Petra Jiráková, Libor Mifka, Rybářství Vysočina, s.r.o., VODÁRENSKÁ 
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Povodí Moravy, 
s.p., Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, 
E.ON Distribuce, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Technické služby Třešť, spol. s r.o., 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Státní pozemkový úřad, majitelé 
sousedních pozemků p.č. p.č. st. 2, st. 4, st. 5, st. 6, st. 7/1, st. 8, st. 10, st. 11/1, st. 13/1, st. 14, st. 
15, st. 16, st. 17, st. 18, st. 19/2, st. 20, st. 21, st. 23, st. 24, st. 25/1, st. 26, st. 27, st. 28, st. 29, st. 
30/1, st. 30/2, st. 31/2, st. 33, st. 34, st. 35, st. 39/1, st. 40, st. 41, st. 42, st. 43, st. 44/1, st. 44/2, st. 
45, st. 46, st. 47/1, st. 47/2, st. 48, st. 49, st. 50/1, st. 50/2, st. 51, st. 52, st. 53, st. 54/1, st. 54/2, st. 
54/3, st. 55, st. 56, st. 57/1, st. 57/2, st. 58, st. 59, st. 60/2, st. 60/3, st. 61, st. 62/1, st. 62/2, st. 63, st. 
64/1, st. 64/2, st. 69/1, st. 69/7, st. 69/8, st. 70, st. 73, st. 75/1, st. 77/2, st. 78, st. 79, st. 81, st. 82, st. 
83, st. 84, st. 86, st. 92/1, st. 93, st. 95/1, st. 95/2, st. 97, st. 98, st. 100, st. 101, st. 110, st. 117, st. 
159, st. 160, st. 168, 4, 5, 6/1, 6/5, 6/7, 6/9, 6/10, 9/1, 9/3, 10/1, 10/4, 11, 13/2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29/1, 30, 31, 32/1, 32/2, 33/1, 33/2, 33/3, 35, 37, 38, 39/1, 39/2, 40/1, 
40/2, 40/3, 41/1, 41/2, 43, 44, 47/1, 50/1, 50/2, 51, 53/1, 53/2, 54/3, 54/5, 56, 58, 59, 60, 63, 64, 66/2, 
67, 68/1, 68/4, 68/5, 68/8, 68/9, 68/11, 69/4, 70/1, 71/1, 72/3, 72/4, 73, 74/1, 75/1, 75/3, 76/1, 76/3, 
77/1, 81, 82/2, 91/1, 91/3, 95, 98/1, 98/2, 100, 101/3, 101/9, 103, 104, 106/2, 106/6, 106/15, 106/16, 
106/22, 106/23, 106/24, 106/26, 106/27, 108, 109/1, 109/3, 109/7, 111/1, 111/2, 112, 113, 122/1, 
124/1, 124/2, 124/3, 141/9, 141/12, 174/7, 178/10, 178/11, 178/12, 178/13, 178/14, 178/15, 178/16, 
178/17, 178/18, 178/20, 178/21, 178/22, 178/24, 178/25, 178/26, 178/27, 178/29, 178/30, 178/31, 
178/32, 179/1, 179/2, 179/3, 179/4, 179/5, 182/36, 182/37, 182/47, 182/52, 326/80, 426/3, 429/3, 
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429/4, 431, 792/67, 792/80, 861, 928, 929/1, 929/4, 929/5, 932/1, 933/1, 934/1, 934/2, 934/3, 942/4, 
942/5, 942/6, 942/8, 942/15, 942/17, 942/23, 942/24, 954/2, 955/1, 955/2, 955/4, 955/5, 955/6, 955/7, 
955/8, 955/9, 955/10, 955/11, 958/2, 965/2, 966/2, 967/2, 968/2, 971, 972, 974, 975/2, 976/2, 977/2, 
982/1, 983, 984, 985, 986, 987, 989, 990, 991, 995, 1007/1, 1007/3, 1014, 1033, 1034/1, 1034/2, 
1039/1, 1039/2, 1042/1, 1042/2, 1042/3, 1043, 1044, 1046/1, 1046/4, 1046/5, 1046/6, 1150/1, 1051, 
1052, 1056, 1058/1, 1060/2, 1060/3, 1060/4, 1061, 1062, 1063/1, 1063/2, 1068/1, 1072/1, 1072/2, 
1072/3, 1075/1, 1075/2, 1086/2, 1088, 1090/1, 1090/2, 1092/4, 1092/6, 1092/7, 1109/9, 1110/5, 
1110/11, 1110/14, 1110/16, 1110/20, 1110/22, 1110/25, 1110/30, 1110/31, 1110/32, 1110/33, 
1110/34, 1110/37, 1110/39, 1111/1, 1111/3, 1111/4, 1113/8, 1113/9, 1113/10, 1115/1, 1115/2, 1115/4, 
1115/7, 1115/10, 1115/12, 1116/1, 1116/2, 1116/3, 1116/4, 1117/1, 1117/4, 1117/5, 1117/6, 1117/7, 
1118/7, 1118/8, 1118/9, 1118/16, 1118/17, 1118/20, 1118/22, 1118/23, 1118/24, 1118/25, 1122/1, 
1124/2, 1124/3, 1125, 1132/1, 1136/1, 1136/4, 1136/12, 1136/13, 1136/14, 1136/16, 1136/18, 1140/1, 
1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1147, 1150/2, 1150/3, 1150/4, 1150/5, 1150/6, 1150/7, 1150/8, 1150/9, 
1150/10, 1150/11, 1151/2, 1153/2, 1153/4, 1155/1, 1155/2, 1155/3, 1155/5, 1155/6, 1155/7, 1156/3, 
1156/4, 1156/5, 1156/6, 1156/7, 1156/9, 1156/12, 1156/13, 1156/16, 1156/17, 1156/18, 1156/19, 
1156/20, 1156/21, 1156/22, 1156/23, 1156/24, 1156/25, 1156/26, 1156/27, 1156/28, 1156/29, 
1156/30, 1156/31, 1156/33, 1156/34, 1156/43, 1156/44, 1156/45, 1156/46, 1156/47, 1156/48, 
1156/49, 1156/51, 1156/52, 1156/53, 1156/54, 1156/55, 1156/57, 1156/58, 1156/59, 1156/60, 
1156/61, 1156/62, 1156/63, 1156/66, 1159, 1163/3, 1178/2, 1179, 1182/1, 1183, 1185, 1188/1, 
1189/3, 1189/4, 1192, 1197/1, 1199/5, 1199/6, 1200, 1201, 1205, 1206, 1208, 1213, 1215, 1217, 
1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1235, 1236/1, 1236/3, 1253, 1258, 1259 v k.ú. Jezdovice, p.č. 
3696, 3705/9, 3734/3, 3735/3, 3736, 4564/1, 4565/1, 4591 v k.ú. Třešť, p.č. 69/1, 1081/4, 1081/5, 
1081/6, 1097, 1105, 1109/1 v k.ú. Salavice. 
 

 
Poučení účastníků 

 
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) 
odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina podáním učiněným 
prostřednictvím odboru životního prostředí Magistrátu města Jihlavy. V podaném odvolání se uvede, 
v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost 
rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 
správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Katarína Ruschková 
vedoucí odboru životního prostředí 
 
 
Vypraveno dne: 21.01.2019 
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Jihlavy, 
Městského úřadu Třešť a Obecního úřadu Jezdovice. Zveřejněno bude též způsobem umožňujícím 
dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. Patnáctý den po dni vyvěšení této 
veřejné vyhlášky na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, je posledním dnem 
oznámení. Po uplynutí lhůty zašlete vyhlášku zpět vodoprávnímu úřadu s vyznačením data vyvěšení a 
sejmutí, opatřenou razítkem a podpisem. 
 
 
 
 
Datum vyvěšení: ............................. 
 
......................................................... 
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení 
 
Razítko: 
 
 
 
 
 
 
 
 
V elektronické podobě 
zveřejněno od: .................................. 
 
.......................................................... 
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení 
 
Razítko: 
 

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

1. Obec Jezdovice, IČO: 42634628, Jezdovice 90, 589 01 Třešť (doručeno prostřednictvím DS) 
Účastníci řízení: 

2. MUDr. Jiří Salaš, Za Mlýnem 294, 666 01 Tišnov (doručeno prostřednictvím DS) 
3. Luboš Hartl, Jezdovice 97, 589 01 Třešť 
4. Vladimír Cvak, Jezdovice 38, 589 01 Třešť 
5. Jitka Nováková, Jezdovice 12, 589 01 Třešť 
6. Zdeňka Svobodová, Jezdovice 53, 589 01 Třešť 
7. Petr Novák, Dušejov 124, 588 05 Dušejov 
8. Marie Nováková, Dušejov 124, 588 05 Dušejov 
9. Petra Jiráková, Jezdovice 19, 589 01 Třešť 
10. Libor Mifka, Jezdovice 19, 589 01 Třešť 
11. Rybářství Vysočina, s.r.o., IČO: 60740779, V Kaštanech230/11, 589 01 Třešť (doručeno 

prostřednictvím DS) 
12. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IČO: 49455842, Soběšnická 820/156, 638 01 

Brno 
13. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, Rašínovo nábřeží 

390/42, 128 00 Praha 2 (doručeno prostřednictvím DS) 
14. Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013, Dřevařská 11, 601 75 Brno (doručeno prostřednictvím 

DS) 
15. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO: 70994234, Oblastní ředitelství Brno, 

Kounicova 26, 611 43 Brno (doručeno prostřednictvím DS) 
16. Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, IČO: 48460915, Žižkova 1867/93, 586 01 Jihlava 

(doručeno prostřednictvím DS) 
17. E.ON Distribuce, a.s., IČO: 28085400, F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 

(doručeno prostřednictvím DS) 
18. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO: 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 

(doručeno prostřednictvím DS) 
19. Technické služby Třešť, spol. s r.o., IČO: 25585070, Nádražní 851, 589 01 Třešť (doručeno 

prostřednictvím DS) 
20. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO: 00090450, Kosovská 

1122/16, 586 01 Jihlava (doručeno prostřednictvím DS) 
21. Státní pozemkový úřad, IČO: 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 (doručeno 

prostřednictvím DS) 
Majitelé sousedních pozemků p.č. – doručeno veřejnou vyhláškou: 

- p.č. st. 2, st. 4, st. 5, st. 6, st. 7/1, st. 8, st. 10, st. 11/1, st. 13/1, st. 14, st. 15, st. 16, st. 17, st. 
18, st. 19/2, st. 20, st. 21, st. 23, st. 24, st. 25/1, st. 26, st. 27, st. 28, st. 29, st. 30/1, st. 30/2, 
st. 31/2, st. 33, st. 34, st. 35, st. 39/1, st. 40, st. 41, st. 42, st. 43, st. 44/1, st. 44/2, st. 45, st. 
46, st. 47/1, st. 47/2, st. 48, st. 49, st. 50/1, st. 50/2, st. 51, st. 52, st. 53, st. 54/1, st. 54/2, st. 
54/3, st. 55, st. 56, st. 57/1, st. 57/2, st. 58, st. 59, st. 60/2, st. 60/3, st. 61, st. 62/1, st. 62/2, st. 
63, st. 64/1, st. 64/2, st. 69/1, st. 69/7, st. 69/8, st. 70, st. 73, st. 75/1, st. 77/2, st. 78, st. 79, st. 
81, st. 82, st. 83, st. 84, st. 86, st. 92/1, st. 93, st. 95/1, st. 95/2, st. 97, st. 98, st. 100, st. 101, 
st. 110, st. 117, st. 159, st. 160, st. 168, 4, 5, 6/1, 6/5, 6/7, 6/9, 6/10, 9/1, 9/3, 10/1, 10/4, 11, 
13/2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29/1, 30, 31, 32/1, 32/2, 33/1, 33/2, 
33/3, 35, 37, 38, 39/1, 39/2, 40/1, 40/2, 40/3, 41/1, 41/2, 43, 44, 47/1, 50/1, 50/2, 51, 53/1, 
53/2, 54/3, 54/5, 56, 58, 59, 60, 63, 64, 66/2, 67, 68/1, 68/4, 68/5, 68/8, 68/9, 68/11, 69/4, 
70/1, 71/1, 72/3, 72/4, 73, 74/1, 75/1, 75/3, 76/1, 76/3, 77/1, 81, 82/2, 91/1, 91/3, 95, 98/1, 
98/2, 100, 101/3, 101/9, 103, 104, 106/2, 106/6, 106/15, 106/16, 106/22, 106/23, 106/24, 
106/26, 106/27, 108, 109/1, 109/3, 109/7, 111/1, 111/2, 112, 113, 122/1, 124/1, 124/2, 124/3, 
141/9, 141/12, 174/7, 178/10, 178/11, 178/12, 178/13, 178/14, 178/15, 178/16, 178/17, 
178/18, 178/20, 178/21, 178/22, 178/24, 178/25, 178/26, 178/27, 178/29, 178/30, 178/31, 
178/32, 179/1, 179/2, 179/3, 179/4, 179/5, 182/36, 182/37, 182/47, 182/52, 326/80, 426/3, 
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429/3, 429/4, 431, 792/67, 792/80, 861, 928, 929/1, 929/4, 929/5, 932/1, 933/1, 934/1, 934/2, 
934/3, 942/4, 942/5, 942/6, 942/8, 942/15, 942/17, 942/23, 942/24, 954/2, 955/1, 955/2, 955/4, 
955/5, 955/6, 955/7, 955/8, 955/9, 955/10, 955/11, 958/2, 965/2, 966/2, 967/2, 968/2, 971, 
972, 974, 975/2, 976/2, 977/2, 982/1, 983, 984, 985, 986, 987, 989, 990, 991, 995, 1007/1, 
1007/3, 1014, 1033, 1034/1, 1034/2, 1039/1, 1039/2, 1042/1, 1042/2, 1042/3, 1043, 1044, 
1046/1, 1046/4, 1046/5, 1046/6, 1150/1, 1051, 1052, 1056, 1058/1, 1060/2, 1060/3, 1060/4, 
1061, 1062, 1063/1, 1063/2, 1068/1, 1072/1, 1072/2, 1072/3, 1075/1, 1075/2, 1086/2, 1088, 
1090/1, 1090/2, 1092/4, 1092/6, 1092/7, 1109/9, 1110/5, 1110/11, 1110/14, 1110/16, 1110/20, 
1110/22, 1110/25, 1110/30, 1110/31, 1110/32, 1110/33, 1110/34, 1110/37, 1110/39, 1111/1, 
1111/3, 1111/4, 1113/8, 1113/9, 1113/10, 1115/1, 1115/2, 1115/4, 1115/7, 1115/10, 1115/12, 
1116/1, 1116/2, 1116/3, 1116/4, 1117/1, 1117/4, 1117/5, 1117/6, 1117/7, 1118/7, 1118/8, 
1118/9, 1118/16, 1118/17, 1118/20, 1118/22, 1118/23, 1118/24, 1118/25, 1122/1, 1124/2, 
1124/3, 1125, 1132/1, 1136/1, 1136/4, 1136/12, 1136/13, 1136/14, 1136/16, 1136/18, 1140/1, 
1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1147, 1150/2, 1150/3, 1150/4, 1150/5, 1150/6, 1150/7, 1150/8, 
1150/9, 1150/10, 1150/11, 1151/2, 1153/2, 1153/4, 1155/1, 1155/2, 1155/3, 1155/5, 1155/6, 
1155/7, 1156/3, 1156/4, 1156/5, 1156/6, 1156/7, 1156/9, 1156/12, 1156/13, 1156/16, 1156/17, 
1156/18, 1156/19, 1156/20, 1156/21, 1156/22, 1156/23, 1156/24, 1156/25, 1156/26, 1156/27, 
1156/28, 1156/29, 1156/30, 1156/31, 1156/33, 1156/34, 1156/43, 1156/44, 1156/45, 1156/46, 
1156/47, 1156/48, 1156/49, 1156/51, 1156/52, 1156/53, 1156/54, 1156/55, 1156/57, 1156/58, 
1156/59, 1156/60, 1156/61, 1156/62, 1156/63, 1156/66, 1159, 1163/3, 1178/2, 1179, 1182/1, 
1183, 1185, 1188/1, 1189/3, 1189/4, 1192, 1197/1, 1199/5, 1199/6, 1200, 1201, 1205, 1206, 
1208, 1213, 1215, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1235, 1236/1, 1236/3, 1253, 
1258, 1259 v k.ú. Jezdovice 

- p.č. 3696, 3705/9, 3734/3, 3735/3, 3736, 4564/1, 4565/1, 4591 v k.ú. Třešť 
- p.č. 69/1, 1081/4, 1081/5, 1081/6, 1097, 1105, 1109/1 v k.ú. Salavice 

Dotčené orgány: 
22. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, IČO: 71009311, Tolstého 15, 586 01 Jihlava 

(doručeno prostřednictvím DS) 
23. Městský úřad Třešť, stavební odbor, Revoluční 20/1, 589 01 Třešť (doručeno prostřednictvím 

DS) 
24. Magistrát města Jihlavy, OŽP-OH, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava 
25. Magistrát města Jihlavy, OŽP-SSL, Masarykovo náměstí 1, 586 1 Jihlava 
26. Magistrát města Jihlavy, OŽP-ZPF, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava 
27. Magistrát města Jihlavy, OŽP-OPK, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava 
28. Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy, Tyršova 18, 586 01 Jihlava 
29. Drážní úřad, stavební sekce – oblast Plzeň, IČO: 61379425, Škroupova 11, 301 36 Plzeň 

(doručeno prostřednictvím DS) 
30. Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina, dopravní inspektorát 

Jihlava, Vrchlického 46, 586 04 Jihlava (doručeno prostřednictvím DS) 
31. Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, IČO: 70885184, Územní odbor Jihlava, Sokolovská 

2, 586 01 Jihlava (doručeno prostřednictvím DS) 
Na vědomí: 

32. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IČO: 49455842, divize Jihlava, Žižkova 93, 
586 29 Jihlava (doručeno prostřednictvím DS) 

33. Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013, provoz Jihlava, Mlýnská 37, 586 01 Jihlava (doručeno 
prostřednictvím DS) 

Na vyvěšení: 
34. Magistrát města Jihlavy – inf. centrum, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava 
35. Obecní úřad Jezdovice, Jezdovice 90, 589 01 Třešť (doručeno prostřednictvím DS) 
36. Městský úřad Třešť, Revoluční 20/1, 589 01 Třešť (doručeno prostřednictvím DS) 
37. Internet 
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