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Městský úřad Třešť 
Revoluční 20/1 
589 14 Třešť 

 

 
Navrhovatel: 
 Obec Hodice , Hodice  č.p. 48 Hodice  589 01 Třešť, IČ:  00285862 zastupuje  Ing. Tomáš Dvořák, Dobšova 87 Kamenice  
nad  Lipou  394 81 
 

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA  
 

ROZHODNUTÍ 
 
Městský úřad Třešť, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm.e)   zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve společném územním a 
stavebním řízení přezkoumal žádost o územní rozhodnutí a stavební povolení na stavbu „  Náhrada  přívodního řádu 
veřejného  vodovodu Hodice   na pozemcích par.č. 167/2, 274/2, 166/2, 170/12, 169, 2748/1, 778/1, 777/5, 776/1, 773   v 
katastrálním území  Hodice   , kterou dne 28.6.2016  podala Obec Hodice , Hodice  č.p. 48 Hodice  589 01 Třešť, IČ:  
00285862 zastupuje  Ing. Tomáš Dvořák, Dobšova 87 Kamenice  nad  Lipou  394 81 ( dále jen „stavebník") a na základě toho 
vydává : 
 
 

Podle § 79 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a 
územního opatření vydává  

 Ú z e m n í     r o z h o d n u t í   o  u m í s t ě n í  s t a v b y 
 
na stavbu :  „Náhrada  přívodního řádu veřejného  vodovodu Hodice   na pozemcích par.č. 167/2, 274/2, 166/2, 170/12, 
169, 2748/1, 778/1, 777/5, 776/1, 773   v katastrálním území  Hodice   
 
Stavba bude obsahovat: 
Stavbu   veřejného  vodovodního řadu   v Hodicích  celková délka  řádu  250 m   dimenze  potrubí   SDR 
11 – PE 160 x 14,6 

 
Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky : 
1. Stavba bude umístěna na  pozemcích : 167/2, 274/2, 166/2, 170/12, 169, 2748/1, 778/1, 777/5, 776/1, 773   v katastrálním 

území  Hodice   zahrnuje  výstavu  přívodního  veřejného  vodovodu. 
2. Navrhovaná stavba  je zakreslena ve výkrese -  Situace stavby,  M 1:1500, výkres č. C2 ,  C3   umístěna   na  pozemcích  

167/2, 274/2, 166/2, 170/12, 169, 2748/1, 778/1, 777/5, 776/1, 773   v katastrálním území  Hodice 
3. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v územním řízení, která je přílohou tohoto rozhodnutí, 

případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 
4. V případě zásahu do veřejných ploch nebo komunikací je nutno žádat předem o souhlas příslušného vlastníka a správce. 

Rovněž případný zásah do soukromých pozemků musí být projednán předem s jejich vlastníky. 

5. Před započetím zemních prací je nutno požádat správce jednotlivých inženýrských sítí (IS) o přesné vytýčení tras 
podzemních vedení, podmínky stanovené jednotlivými správci musí být respektovány. 

6. Při činnostech v blízkosti stávajících IS budou respektována pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma 
podzemních a nadzemních vedení a při křížení a souběhu nového vedení a stávající sítí, bude dodržena ČSN 736005 
(Prostorová úprava vedení technického vybavení) 

Váš dopis ze dne  

 
Číslo jednací 

3371/2016- 204/2016-27/2016-STU 

Oprávněná úřední osoba 

Bc. Kateřina  Pavlů 

 V Třešti dne 

 13.9.2016 

Odbor stavební úřad 
Tel: 567 584 925, Fax: 567 224 125 
IC: 00286753 
E-mail: pavlu@trest.cz 
www.trest.cz 
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7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, požární ochrany a 
dbát o ochranu zdraví osob na staveništi, zvláště zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. 

8. Při činnostech v blízkosti stávajících IS budou respektována pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma 
podzemních a nadzemních vedení a při křížení a souběhu nového vedení a stávající sítí, bude dodržena ČSN 736005 
(Prostorová úprava vedení technického vybavení) 

9. Před zahájením  všech zemních prací je nutno, aby stavebník vytyčil podzemní zařízení nacházející se v prostoru 
staveniště a v případě jejich existence dbal na to, aby nedošlo k jejich porušení a poškození  . 

10. Stavba bude prováděna dodavatelky –  dodavatel, stavební podnikatel bude vybrán následným výběrovým řízením a poté 
oznámen příslušnému stavebnímu úřadu (ještě před započetím stavby). 

11. S odpadem, vznikajícím při stavební činnosti, bude nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. O odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů a ostatní související předpisy,  

12. Vlastník stavby je povinen uschovat úplnou dokumentaci se všemi schvalovacími rozhodnutími týkajícími se stavby. Při 
změně vlastníka stavby je povinen předat tyto dokumenty svému nástupci. Územní rozhodnutí je závazné i pro právní 
nástupce jeho navrhovatele a ostatní účastníky územního řízení. 

13. Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí být o tom neprodleně uvědomen 
majitel tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro provádění prací. 

14. Územní rozhodnutí i schválená dokumentace musí být stále na staveništi k nahlédnutí kontrolním orgánům.  

15. Při realizaci stavby budou  dodržena vyjádření, resp. stanoviska dále uvedená a podmínky v nich stanovené,  tyto 
podmínky v nich stanovené jsou pro dodavatele a stavebníka závazné,  jsou  nedílnou součástí tohoto rozhodnutí :xxx 

a) Magistrát města Jihlavy OŽP- OH, Masarykovo nám. 1, 586 28  JIHLAVA, ze dne 6.5.2016, 
čj.:MMJ/OŽP/5793/2016-77198/2016/MMJ 

- při stavbě vzniklé odpady (beton, cihla, tašky a keramické výrobky, asfalt, zemina a kamení, st.mat. na bázi sádry,  
smíšené st. a demoliční odpady), tyto nekontaminované odpady mohou být využity k terénním úpravám stavby, 
k nové stavbě a jejich případný přebytek nabídnut k recyklaci nebo uložen na povolené skládce 

- při stavbě vzniklé odpady (papírové, lepenkové obaly, plastové, dřevěné, kovové a směsné obaly, dřevo, sklo, plasty, 
železo, ocel, směsné kovy, kabely, izolace) tyto  odpady mohou být využity nebo odstraněny v zařízeních k využití 
nebo odstranění  odpadů   

- při stavbě vzniklé odpady (izolační a stavební materiál s obsahem azbestu)  tyto  odpady mohou být využity nebo 
odstraněny v zařízeních k využití nebo odstranění  ostatních nebo nebezpečných odpadů , a to pouze zabalené 
v utěsněných obalech  

- při stavbě vzniklé odpady (obaly obsahující zbytky nebezp. látek, nebo obaly těmito látkami znečištěné, stavení a 
demoliční odpady obsahující nebezpečné látky)  tyto  odpady mohou být využity nebo odstraněny v zařízeních 
k využití nebo odstranění   nebezpečných odpadů    

- konkrétní druhy odpadů, které budou při realizaci uvedeného záměru vznikat, musí být rozlišeny a podle své 
nebezpečnosti zařazeny do kategorií (Katalog odpadů – vyhl.MŽP ČR č.381/2001 Sb., kategorie O a N), na základě 
zjištěných kategorií je nutné hledat pro jednotl. druhy  odpadů vhodný způsob využití, popř. odstranění, který není 
v rozporu s danými předpisy  

- průvodce odpadů, právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž činnosti odpady vznikají, popř. 
organizace stavební práce provádějící, je povinen dodržovat veškerá ustanovení citovaného zákona a ostatních 
souvisejících předpisů v odpadovém hospodářství 

- při provozu je nutné dodržovat jednotlivá ustanovení zákona č.86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých 
dalších zákonů 

b) Magistrát města Jihlavy OŽP-, Masarykovo nám. 1, 586 28  JIHLAVA, ze dne 20.5.2016, 
čj.:MMJ/OŽP/5792/2016-85644/2016/MMJ 

- Výstavbou  nebudou  poškozovány  a ničeny dřeviny rostoucí mimo les . 

- Ochrana stromů před mechanickým  poškozením  bude  zajištěna  ve smyslu  bodu 4.6 ČSN ( kmeny  budou 
vypolšťovány bedněním z fošen nejméně  2m , připevněném tak  aby nedošlo k poškození  stromů) 

- Ochrana  kořenové zóny  při navážce bude zajištěna ve smyslu  bodu  4.8 ČSN ( v kořenové zoně  nebude 
prováděna  žádná  navážka zeminy) 

- Ochrana  kořenového prostoru  při hloubení  výkopů bude zajištěna ve smyslu  4.10.1ČSN ( výkop 
v kořenovém prostoru prováděn ručně a nesmí  se přitom vést blíže  než 2,5m od paty kmene, kořeny o 
větším průměru než  3 cm nesmějí  být přerušeny, případná poranění ošetřit) 

- V průběhu  prací bude respektována  obecná ochrana rostlin a živočichů. 
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c) Magistrát města Jihlavy OŽP- VH, Masarykovo nám. 1, 586 28  JIHLAVA, ze dne 16.5.2016, 
čj.:MMJ/OŽP/5789/2016-81879/2016/MMJ 

- Stavba   má charakter  vodního  díla  dle   §55 vodního  zákona  a  bude povolena  vodoprávním  úřadem 
Magistrát  města Jihlavy.   

d) Magistrát  města Jihlavy –OŽP / Ochrana lesa  Masarykovo nám 1 Jihlava    ze dne  23.5.2016 č.j. 
MMJ/OŽP/5790/2016 86643/2016/MMJ 

- Závazné  stanovisko -  záměr  realizován dle PD, stavební a  výkopový materiál  nebude  ukládán na 
pozemcích  k plnění  funkcí  lesa, nesmí dojít k poškození  lesních pozemků a porostů. 

e) Magistrát města Jihlavy ZPF, Masarykovo nám. 1  586 01 JIHLAVA , ze dne 16.5.2016, čj.:MMJ/OŽP/5791/2016-
16T/16-201.8-StrB JID 82551/2016/MMJ 

- Vyjádření   k vedení trasy 

f) Obec  Hodice, Hodice  č.p.48 Hodice  ze dne  23.6.2016 zn. Hod-450/2016/JBa souhlas   se stavbou  

g) Krajská hygienická stanice kraje Vysočina    Jihlava  Tolstého  15 Jihlava  586 01 ze dne  9.6.2016 zn. 
KHSV/12115/2016/JI/HOK/Fiš 

- Veškeré materiály  přicházející  do styku s pitnou  vodou  musí  odpovídat vyhlášce  č. 409/2005 Sb., 
Potřebné doklady  budou  k dispozici  k řízení  o zahájení  užívání stavby  

- K řízení  o uvedení  stavby  do provozu bude proveden  rozbor  z nového  vodovodu dle vyhlášky  č. 
252/2004 Sb., a  to laboratoří  která je  držitelem  autorizace. 

h) Lesy  ČR s.p. Jezuitská  14  /13 Brno  602 00 Brno  ze dne  2.5.2016 č.j. LCR952/001621/2016 

- N během stavby   nesmí dojít  ke  zhoršení  kvality povrchových a  podzemních  vod, znečištění ropnými 
látkami. 

- Stavební  materiál a vzniklé odpady a ani  zemina s výkopu nesmí být  skladována  na  břehové  hraně a do 
průtočného profilu 

- Křížení  vodního  toku bude provedeno  překopem  vodního  toku kolmo na  osu toku v min hl. 1,2m od  
nivelity dna  koryta 

- Přesah  chráničky vodovodního  řádu bude  uloženo v min  vzdálenosti 3m od  obou břehových hran toku. 

- Místo  křížení  bude  na obou  březích označeno zabetonovanými ocelovými  trubkami s vyznačením 
technickými parametry. 

- V ochranném pásmu  6m nebudou  umisťvány  stavby   mimo  odsouhlasená  místa  

- Břehy  vodního toku budou  po ukončení  uvedeny  do  původního stavu 

- Správce  vodních toků Ing. Tomáš Hájek  607 503 101 bude  přizván  k odsouhlasení překopového  místa. 

 

i) E.ON servisní s.r.o., IČ: 25733591, .A.Gerstnera 2151/6, 370 49  ČESKÉ BUDĚJOVICE, ze dne 22.3.2016 zn.: D 
8626-  16106202 

- V zájmovém území  senenachází  VN a NN  

- 10. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na 
telefonní číslo 800 225 577 

j) CETIN Česká  telekomunikační  infrastruktura a.s. Olšanská  2681 Praha  130 00 , č.j.  549990/16 ze dne 2.3.2016 

- V zájmové  území   nedojde  ke střetu s podzemním vedením  sítě elektronických komunikací (dále jen 
PVSEK) 

- Stavebník, nebo jím pověřená osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, je 
v kolizi se SEK a nebo zasahuje do OP SEK, nejpozději však před začátkem zpracování PD stavby, která 
koliduje se SEK a nebo zasahuje do OP SEK, vyzvat společnost česká telekomunikační  infrastruktura  a.s.  
ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SEK, a to v pracovní dny do 8:00 do 
15:00, prostřednictvím zaměstnance společnosti České  telekomunikační infrastruktura  pověřeného 
ochrannou sítě – Eva Pyroutková, tel.+420602428844, email:eva.pyroutkova@o2.com (dále jen POS) 

- Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační  infrastruktura  stavebník, který vyvolal 
překládku SEK je dle ustanovení §104 odst.16 zák.č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně 
některých souvisejících zákonů povinen uhradit společností Česká telekomunikační infrastruktura veškeré 
náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení 
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- Pro účely přeložení SEK dle bodu 3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká 
telekomunikační infrastruktura Smlouvu o realizaci překládky SEK 

- Přílohami k vyjádření jsou i  všeobecné podmínky ochrany  SEK společnosti Česká telekomunikační  
infrastruktura a.s. Příloha   

k) RWE – distribuční  s.r.o., Plynárenská 1, 657 02 Brno, ze dne  2.3.2016 zn. 5001264641 

- V zájmovém   území se nenachází  zařízení  ve správě  RWE Gas Net.  
 
 
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"): 
Obec Hodice , Hodice  č.p. 48 Hodice  589 01 Třešť, IČ:  00285862 zastupuje  Ing. Tomáš Dvořák, Dobšova 87 Kamenice  
nad  Lipou  394 81 
MUDr. Milan  Bednář, Medkova  821 Praha  11 Praha 149 00 
Miroslav Čáp , Hodice  209 Hodice   Třešť   589 01 
Miroslav  Lysý, Hodice  8 Hodice   Třešť  589 01 
Zemědělské družstvo  Roštýn, Hodice   211 Hodice  Třešť   589 01 
Státní pozemkový úřad Husinecká  1024/11 Praha  3  Praha   130 00 
 

O d ů v o d n ě n í  

Dne 28.6.2016  podal stavebník žádost o vydání  územního rozhodnutí  na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem 
bylo zahájeno společné územní a stavební řízení. 

 Stavební  úřad  podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a nařídil veřejné 
ústní jednání spojené s místním šetřením na den 15.8.2016 konané v kanceláři  stavebního  úřadu  MěÚ Třešť. 
Námitky a připomínky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při 
ústním jednání.  

Stavební úřad v provedeném  územním řízení přezkoumal předloženou žádost, zjistil, že projektová dokumentace stavby 
splňuje obecné technické požadavky na výstavbu, kladná vyjádření, resp. stanoviska vydali správci jednotlivých inženýrských 
sítí, DOSS a ostatní :  
 
dále byly předloženy doklady :  
 

o Magistrát města Jihlavy OŽP- OH, Masarykovo nám. 1, 586 28  JIHLAVA, ze dne 6.5.2016, 
čj.:MMJ/OŽP/5793/2016-77198/2016/MMJ 

o Magistrát města Jihlavy OŽP-, Masarykovo nám. 1, 586 28  JIHLAVA, ze dne 20.5.2016, 
čj.:MMJ/OŽP/5792/2016-85644/2016/MMJ 

o Magistrát města Jihlavy OŽP- VH, Masarykovo nám. 1, 586 28  JIHLAVA, ze dne 16.5.2016, 
čj.:MMJ/OŽP/5789/2016-81879/2016/MMJ 

o Magistrát  města Jihlavy –OŽP / Ochrana lesa  Masarykovo nám 1 Jihlava    ze dne  23.5.2016 č.j. 
MMJ/OŽP/5790/2016 86643/2016/MMJ 

o Magistrát města Jihlavy ZPF, Masarykovo nám. 1  586 01 JIHLAVA , ze dne 16.5.2016, 
čj.:MMJ/OŽP/5791/2016-16T/16-201.8-StrB JID 82551/2016/MMJ 

o Obec  Hodice, Hodice  č.p.48 Hodice  ze dne  23.6.2016 zn. Hod-450/2016/JBa souhlas   se stavbou  

o Krajská hygienická stanice kraje Vysočina    Jihlava  Tolstého  15 Jihlava  586 01 ze dne  9.6.2016 zn. 
KHSV/12115/2016/JI/HOK/Fiš 

o Lesy  ČR s.p. Jezuitská  14  /13 Brno  602 00 Brno  ze dne  2.5.2016 č.j. LCR952/001621/2016 

o E.ON servisní s.r.o., IČ: 25733591, .A.Gerstnera 2151/6, 370 49  ČESKÉ BUDĚJOVICE, ze dne 22.3.2016 
zn.: D 8626-  16106202 

o CETIN Česká  telekomunikační  infrastruktura a.s. Olšanská  2681 Praha  130 00 , č.j.  549990/16 ze dne 
2.3.2016 

o Plná  moc  Obec  Hodice  č.p. 48 Hodice   Ing. Tomáš  Dvořák Dobšova  87 Kamenice   nad  Lipou   

o Smlouva   smlouvě  budoucí   o věcném  břemenu  Státní pozemkový  úřad  Husineckého  1024 Praha  a  
Obec Hodice č.1033C16/20 

o Smlouva  souhlas  se  stavbou   Čáp Miroslav  Hodice  209 Hodice , Lysý Miroslav  Hodice  8 Hodice   a   
Obec Hodice   Hodice  48 Hodice   
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o Smlouva   souhlas  se  stavbou  ZD Roštýn ,Hodice  Hodic e211 Hodice   Obec  Hodice   Hodice  48 
Hodice 

o Smlouva    souhlas  se  stavbou Bednář Milan  MUDr. Medkova  821 Chodov  Praha  Obec  Hodice  
Hodice 48  Hodice   

Námitky a připomínky ze strany jednotlivých účastníků řízení během  územního  řízení nebyly vzneseny, bez námitek 
DOSS a ostatních. Dotčené orgány, účastníci řízení, mohli závazná stanoviska, námitky a připomínky, popřípadě důkazy 
uplatnit nejpozději do  ústního jednání   dne  15.8.2016 , jinak k nim nebude přihlédnuto.   

Námitky a připomínky ze strany účastníků řízení, správců IS, DOSS a ostatních, během  územního  řízení nebyly 
vzneseny.   

 
Umístění stavby je v souladu s cíli a úkoly územního plánování a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu 

stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území a vyhláškou č.268/2008 Sb. o obecných 
technických požadavcích na stavby a je v souladu s požadavky §90 a §111 stavebního zákona, je v souladu s cíli a úkoly 
územního plánování, zejména charakterem území a s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot 
v území  .   
 

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na 
výstavbu stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o   
technických požadavcích na stavby. 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, 
zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do 
podmínek rozhodnutí. 

Městský úřad Třešť, obecný stavební úřad v průběhu územního řízení o umístění stavby neshledal důvody bránící 
vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku. 
    
 Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne, kdy nabude právní moci.  
Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti 

a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné 
rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyl-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas 
s provedením ohlášeného stavebního záměru,  

b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací rozhodnutí 
nebo jiný úkon nevydává,  

c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v době platnosti 
právo stavební záměr realizovat, nebo 

d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena 
tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti. 

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke 
kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.    
 
Vypořádání s námitkami účastníků řízení :  
 
Námitky a připomínky ze strany účastníků řízení během  územního  řízení nebyly vzneseny. 
   

Seznam všech účastníků řízení :  
Obec Hodice , Hodice  č.p. 48 Hodice  589 01 Třešť, IČ:  00285862 zastupuje  Ing. Tomáš Dvořák, Dobšova 87 Kamenice  
nad  Lipou  394 81 
MUDr. Milan  Bednář, Medkova  821 Praha  11 Praha 149 00 
Miroslav Čáp , Hodice  209 Hodice   Třešť   589 01 
Miroslav  Lysý, Hodice  8 Hodice   Třešť  589 01 
Zemědělské družstvo  Roštýn, Hodice   211 Hodice  Třešť   589 01 
Státní pozemkový úřad Husinecká  1024/11 Praha  3  Praha   130 00 
 
Stanovení okruhu účastníků řízení:  

Při stanovení okruhu účastníků řízení vychází STÚ z ustanovení §85 stavebního zákona, kde účastníky územního řízení jsou : 
a) žadatel, b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, účastníky územního řízení dále jsou a) vlastník 
pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné 
právo k tomuto pozemku nebo stavbě, b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo 
sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, c) osoby, o kterých tak stanoví 
zvláštní právní předpis§85 stavebního zákona v daném případě přísluší. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) 
nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.   
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Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti táž dnem, kdy 
stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje to neplatí, byla-li realizace 
záměru již zahájena. 
  
 

 
 

P o u č e n í  

Poučení k výroku  

Proti tomuto výroku mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den 
následující po dni oznámeni rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden 
stejnopis zůstal stavebnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání bude postoupeno Krajskému úřadu 
kraje Vysočina k rozhodnutí 

 
Otisk  úředního   razítka 

 Ing.Luděk Rudolf     v.r.       
 vedoucí odboru stavební úřad MěÚ Třešť 

 
 
 
 
 
 
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení. 
  
  
 
Datum vyvěšení: ............................................  Datum sejmutí: …………………................ 
  
 Podpis  oprávněné osoby potvrzující vyvěšení  a  sejmutí    ……………………………………………. 
 

 

Úřad  pro  vyvěšení: Město Třešť , Obec  Hodice  

 

 

Obdrží : 

Účastníci  řízení    dle  ů 85 odst. 1  jednotlivě 

- Obec Hodice , Hodice  č.p. 48 Hodice  589 01 Třešť, IČ:  00285862 zastupuje  Ing. Tomáš Dvořák, Dobšova 87 
Kamenice  nad  Lipou  394 81 

- MUDr. Milan  Bednář, Medkova  821 Praha  11 Praha 149 00 
- Miroslav Čáp , Hodice  209 Hodice   Třešť   589 01 
- Miroslav  Lysý, Hodice  8 Hodice   Třešť  589 01 
- Zemědělské družstvo  Roštýn, Hodice   211 Hodice  Třešť   589 01 
- Státní pozemkový úřad Husinecká  1024/11 Praha  3  Praha   130 00 

Účastníci  řízení  dle   §85 odstavec  2 – identifikace  označených  pozemků a staveb evidovaných   v KN dotčených 

p.č. 166/2, 167/2, 168, 169, 170/1, 170/6, 170/7, 170/8, 170/9, 170/10, 170/11, 170/12, 586/15, 586/16, 586/20, 678, 689, 703, 
705, 406,712, 713, 715, 722, 724, 725,730,733/2, 733/24,733/30, 733/31,733/32, 733/33, 735,739, 744, 745, 773, 775, 776/1, 
776/2,777/2, 777/3, 777/4, 777/5, 777/6,777/7, 777/8,778/1, 778/2, 779/2, 779/3, 2747/1, 2747/2, 2748/1, 2749/2, 2759, 2789 – 
k.ú. Hodice   sousední pozemky 
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DOSS: 

- Magistrát města Jihlavy OŽP- OH, Masarykovo nám. 1, 586 28  JIHLAVA,  

- Magistrát města Jihlavy OŽP-, Masarykovo nám. 1, 586 28  JIHLAVA,  

- Magistrát města Jihlavy OŽP- VH, Masarykovo nám. 1, 586 28  JIHLAVA,  

- Magistrát  města Jihlavy –OŽP / Ochrana lesa  Masarykovo nám 1 Jihlava     

- Magistrát města Jihlavy ZPF, Masarykovo nám. 1  586 01 JIHLAVA ,  

-  Krajská  hygienická stanice kraje  Vysočina, Tolstého  15 Jihlava  586 01 

Ostatní: 
- RWE distribuční  služby,s.r.o.., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 
- CETIN, čeká telekomunikační   a.s., Olšanská   2681,  140 22 Praha  
- E.ON  Servisní , s.r.o., IČ: 25733591, F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49  ČESKÉ BUDĚJOVICE 
- Lesy  ČR Jezuická  14/13 Brno  Brno  602 00 

 
 
Spis  MěÚ Třešť 
 
 
 
Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (3000,-Kč, 
dle pol.17 1f/ - ÚR ). 
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