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ROZHODNUTÍ 

V e ř e j n á   v y h l á š k a 

Výroková část: 

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 
odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální 
stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné 
řízení") podle ustanovení § 94j odst 2), posoudil v souladu s ustanovením § 94o stavebního 
zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 6.8.2018 podal 

Městys Vladislav, IČ 00290661, Vladislav 76, 675 01  Vladislav, 
kterou zastupuje C PROJEKT s.r.o., IČ 04760956, Valeč 19, 675 53  Valeč u Hrotovic 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

I. s c h v a l u j e   s t a v e b n í   z á m ě r  p r o  s o u b o r  s t a v e b 

 

Podle § 94y odst. 2 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu na stavbu: 

 

Střížov - odkanalizování 

 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 209/1 (ostatní plocha), parc. č. 209/4 (ostatní plocha) 
v katastrálním území Číměř nad Jihlavou, parc. č. 16/1 (ostatní plocha), parc. č. 21 (ostatní 
plocha), parc. č. 37 (ostatní plocha), parc. č. 51/1 (ostatní plocha), parc. č. 52 (ostatní plocha), 
parc. č. 61 (ostatní plocha), parc. č. 116/2 (ostatní plocha), parc. č. 116/3 (ostatní plocha), parc. 
č. 117/2 (ostatní plocha), parc. č. 124/1 (ostatní plocha), parc. č. 124/5 (ostatní plocha), parc. č. 
124/6 (ostatní plocha), parc. č. 124/8 (ostatní plocha), parc. č. 125/1 (ostatní plocha), parc. č. 
126/5 (orná půda), parc. č. 128 (ostatní plocha) v katastrálním území Střížov u Třebíče, parc. č. 
1554 (ostatní plocha) v katastrálním území Vladislav. 
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Údaje o místu předmětu rozhodnutí: 

Název kraje Kraj Vysočina 
Název obce Vladislav ,Třebíč 
Identifikátory katastrálních území 623903, 783234, 623890 
Názvy katastrálních území Střížov u Třebíče, Vladislav, Číměř nad 

Jihlavou 
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí parc. č. 209/1, 209/4 v katastrálním 

území Číměř nad Jihlavou, parc. č. 16/1, 
21, 37, 51/1, 52, 61, 116/2, 116/3, 117/2, 
124/1, 124/5, 124/6, 124/8, 125/1, 126/5, 
128 v katastrálním území Střížov u 
Třebíče, parc. č. 1554 v katastrálním 
území Vladislav 

Číselný identifikátor vodního toku 10196482, 10188593,10100008 
Název vodního toku PP Střížovského potoka, Střížovský 

potok, Jihlava 
Čísla hydrologického pořadí 4-16-01-0980, 4-16-01-0990 

 

Stavba obsahuje: 

Hlavní stavba: 

SO 01 Gravitační kanalizace 
Druh stokové sítě  (Č42) Gravitační,  
Kanalizace splašková   
Stoka A PP DN250 – dl. 552,0 m 
Stoka A-1 PP DN250 – dl. 223,0 m 
Stoka A-2 PP DN250 – dl. 119,0 m 
Stoka A-3 PP DN250 – dl. 80,0 m 
  
Prefabrikované bet. Šachty DN 1000mm 30 ks 
Odbočky pro domovní přípojky, PVC DN 150 38 ks 

 

      SO 02 Výtlak 
Druh stokové sítě  (Č42) Výtlačný,  
Výtlačný řad  
Výtlak V  PE-HD PE 100,SDR 11,∅ 90/8,2 mm – 

2317,0 m 
  
Prefabrikované bet. Šachty DN 1000mm Uklidňující šachta V1 – 1ks 
přímé určení polohy - (souřadnice X, Y)  
Čerpací stanice X: 1 155 438,90, Y:643 891,46 
Napojení výtlaku na kanalizaci gravitační v obci 
Vladislav X: 1 14 237,60, Y: 642 865,10 

 

SO 03 Čerpací stanice – stavební část 
 Jímka ČS je navržena jako betonová 

prefabrikovaná jednokomorová jímka 
s poklopy, v provedení mokrá jímka. 
Vnitřní rozměry čerpací stanice jsou ,∅ 
2500 x 3000 při tl. Stěn 150 mm. 
Poklopy pro spouštění čerpadel budou 
pozinkované s třídou zatížení B150 a 
budou uzamykatelné.  
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PS 01 Čerpací stanice – technologická část 
 Čerpadla budou ponorná v sestavě 1+1, 

bude nastaveno jejich pravidelné 
střídání. Navržena je akumulace cca 12 
hodin. Čerpací stanice je navržena pro 
čerpání max. přítokového množství 
Qmax=4,0 l/s a pro dopravní výšku 41,5 
m. 

 

PS 02 Telemetrické přenosy 
 S ohledem na čerpání odpadních vod do 

systému kanalizace ve Vladislavi, kde 
budou OV dále čerpány, je nutné aby 
tato ČS komunikovala se stávajícími 
čerpacími stanicemi v systému. 
V rozvaděči bude osazen 
mikroprocesorem řízený spínací přístroj 
pro řízení v závislosti na hladině dvou 
ponorných čerpadel pomocí 
analogových nebo digitálních signálních 
čidel. Hlídání hladiny bude 
zabezpečovat snímač hladiny s ATEX – 
registrací pro měření hladiny v mediích 
s obsahem fekálií. 

 

Vedlejší stavba: 

SO 04 Elektro přípojka NN k ČS 

 
 K čerpací stanici bude vybudována 

přípojka el. energie ze sloupu 
společnosti E.ON. Na tomto podpěrném 
bodě bude umístěna pojistková skříň 
PS1 ve výšce 2,7-3 m nad terénem. 
Pojistková skříň bude napojena kabelem 
CYKY – J 4x10 mm2 na stávající vedení 
AES pomocí vhodných proudových 
spojek. Hlavní jistič před elektroměrem : 
3x25A, charakteristika B. Délka trasy 
přípojky NN je 40 m. Délka kabelu AYKY 
– J 4x10 mm2 je 50 m2. 

 

I I .  s t a n o v u j e   p o d m í n k y   p r o  u m í s t ě n í   s t a v b y: 

1. Hlavní stavba bude umístěna v souladu s předloženou projektovou dokumentací „Střížov 
- odkanalizování“, vypracovanou C PROJEKT s.r.o., Valeč 19,675 53  , ověřenou Ing. 
Pavlem Doležalem, autorizovaný inženýr pro stavbu vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství“. A stavba vedlejší podle projektové dokumentace ověřené Ing. Karlem 
Tomkem, autorizovaným inženýrem pro techniku prostředí staveb, specializace 
elektrotechnická zařízení. Které obsahují výkresy současného stavu území v měřítku 
katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, 
s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a 
sousedních staveb. 
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2. Funkční poslání: odvod splaškových vod gravitační splaškovou kanalizaci z obce a 
přečerpání splaškových vod výtlačným řadem do nejbližší šachty kanalizace obce se 
zakončením čistírnou odpadních vod . 

3.  Architektonické a urbanistické podmínky: 

• Záměr je v souladu s ú zemním plánem obce Vladislav ve znění Změny č. AA,1B,2 a 3. 
Záměr je v souladu s Územním plánem Číměř ve znění Změny č.1. Záměr je situován ve 
třech katastrálních územích, prochází zastavěným i nezastavěným územím a jeho 
řešení se týká dvou územních plánů. Řešeným záměrem je novostavba kanalizace pro 
odvádění odpadních vod. 

Územní plán Vladislav ve znění Změny č. 1A,1B, 2 a 3 : 

Záměr se nachází v několika funkčních plochách urbanizovaného území: funkční plocha 
krajinné zeleně s označením ZK, funkční plocha bydlení+ drobná výroba a služby 
s označením SM, funkční plocha občanské vybavenosti s označením OV, funkční plocha 
bydlení v rodinných domech BR, funkční plocha rekreace individuální RI a funkční 
plocha bydlení v rodinných domech BR, funkční plocha rekreace individuální RI a 
funkční plocha sídelní zeleně s označením ZS. Dále se nachází ve funkční ploše 
neurbanizovaného území : funkční plocha lesa s označením ZL. Dále záměr prochází 
plochami komunikace místních komunikací a silnic II. A III. třídy. Územní plán obce 
přímo neřeší problematiku rekonstrukce, rozšiřování či budování nové technické 
infrastruktury. V žádné z výše zmíněných funkčních však není veřejná dopravní 
infrastruktura zmíněna v nepřípustném využití. Záměr je v souladu s územním plánem 
obce. 

Územní plán Číměř ve znění Změny č. 1: 

Záměr se nachází ve stabilizované ploše s rozdílným způsobem využití ploch dopravní 
infrastruktury silniční s označením DS. Jako přípustné využití jsou mimo jiné uvedeny 
stavby technické infrastruktury, kdy veřejnou technickou infrastrukturu lze umístit 
v zastavěném i nezastavěném území. Záměr je v souladu s územním plánem. 

• Projektová dokumentace řeší odvádění splaškových vod gravitační kanalizací na ČS 
v obci Střížov a následně výtlakem odvádí splaškové vody na kanalizaci ČOV Vladislav. 
Na kanalizační stoky je navrženo použít hladkostěné plastové potrubí z PP DN250 o 
celkové délce 974 m. Revizní šachty na gravitačním potrubí budou provedeny jako 
běžné typové, prefabrikované kanalizační šachty – objekt šachty bude tvořen 
prefabrikovaným šachtovým dnem, typovými skružemi DN 1000 a přechodovou 
zákrytovou deskou nebo přechodovým konusem DN 1000/600. Výtlak je navržen z PE-
HD PE 100,SDR 11 o délce 2317,0 m. Na všech vrcholech výškových zlomů musí být 
umístěny zavzdušňovací nebo odvzdušňovací ventily pro odpadní vodu. Čerpací stanice 
je navržena kruhová ,prefabrikovaná, v nejnižším odkanalizovaném místě Střížova. 
Čerpadla budou ponorná v sestavě 1+1, bude nastaveno jejich pravidelné střídání. 
K čerpací stanici bude vybudována přípojka elektrické energie ze sloupu společnosti 
E.ON, způsob provedení dle smlouvy o připojení. 

• Stavba bude provedena na pozemcích parc. č. 209/1, 209/4 v katastrálním území Číměř 
nad Jihlavou, parc. č. 16/1, 21, 37, 51/1, 52, 61, 116/2, 116/3, 117/2, 124/1, 124/5, 
124/6, 124/8, 125/1, 126/5, 128 v katastrálním území Střížov u Třebíče, parc. č. 1554 v 
katastrálním území Vladislav. 

• Gravitační kanalizace bude umístěna v místních komunikacích obce Střížov a převážná 
část výtlačného řadu v nezpevněném terénu. 

• Použitý materiál: tradiční, odpovídající platným normovým hodnotám. 

• Likvidace a úprava zeleně:  Z vyjádření Úřadu městyse Vladislav , ze dne 30.9.2019, 
pod č.j. 3/2019-Ha vyplývá s ohledem na ustanovení § 8 odst. 3) zák.č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny a § 3 písm. a) vyhl.č. 189 /2013 Sb. , o ochraně dřevin a 
povolování kácení, že není zapotřebí vydávat povolení ke kácení. 
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•  Požadavky na tvorbu a ochranu životního prostředí: Stavba nebude mít negativní vliv na 
životní prostředí.  

4. Souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro 
nezemědělské účely se nevyžaduje. 

 

III. s t a n o v u j e   p o d m í n k y   p r o   p r o v e d e n í   

1. Hlavní stavba bude provedena v souladu s předloženou projektovou dokumentací 
„Střížov - odkanalizování“, vypracovanou C PROJEKT s.r.o., Valeč 19, 675 53  , 
ověřenou Ing. Pavlem Doležalem, autorizovaný inženýr pro stavbu vodního hospodářství 
a krajinného inženýrství“, v lednu 2018. Stavba vedlejší bude provedena projektovou 
dokumentací „Střížov – odkanalizování – Elektropřípojka NN k ČS“, vypracovanou C 
PROJEKT s.r.o., Valeč 19,675 53  , ověřenou Ing. Karlem Tomkem, autorizovaným 
inženýrem pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení. 

2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k této činnosti 
oprávněným. 

3. Stavebník je povinen vést o stavbě stavební deník. 
4. Před zahájením stavby 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 závěrečné kontrolní prohlídky stavby. 

5. Projektová dokumentace stavby vodního díla bude průběžně doplňována dle 
skutečného provádění stavby. 

6. Stavebními pracemi a stavbou nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a 
podzemních vod a nesmí být narušeny hydrogeologické poměry v daném území.  

7. S odpady, které vzniknou při realizaci stavby vodního díla, je původce odpadů povinen 
nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů. 

8. Při realizaci vlastních prací budou použity mechanizační prostředky v řádném 
technickém stavu a bude dbáno o to, aby nedošlo k úniku látek, které mohou ohrozit 
jakost podzemních a povrchových vod. Přebytečná zemina musí být ukládána tak, aby 
nedocházelo k jejímu erozivnímu smyvu.  

9. Při provádění stavby je povinností dodržovat bezpečnost práce a technických zařízení 
dle zákonných ustanovení, dbát o ochranu zdraví osob na staveništi, po dobu bouracích 
a stavebních prací musí být pozemek a ohrožené okolí stavby zabezpečeno proti vstupu 
nepovolaných osob.  

10. Stavba bude provedena dodavatelsky oprávněnou firmou. Stavebník oznámí písemně 
vodoprávnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele a předloží doklady 
prokazující oprávnění k provádění stavby, a to nejpozději před zahájením stavby. Před 
zahájením stavby stavebník písemně oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení 
stavby. 
 

IV. s t a n o v u j e   p o d m í n k y   p r o  u m í s t ě n í  a  p r o v e d e n í   
 
 

1. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů: 

a) Závazné stanovisko Městského úřadu Třebíč, odboru výstavby, ze dne 8.2.2018, 
pod č.j. OV 7003/18 – SPIS 1223/2018/Poh. Městský úřad Třebíč, odbor výstavby 
s výše uvednou stavbou souhlasí s těmito podmínkami: 

• PD bude zpracována oprávněnou osobou. 
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• Stavebník zajistí pro zpracování PD vytýčení podzemních vedení přímo v terénu a 
dodrží podmínky správců ( vlastníků) stavbou dotčených inženýrských sítí. 

• Pro PD nutno zajistit stavebně-geologickými sondami složení a únosnost základové 
půdy a hloubku spodních vod. 

• Podmínky plynoucí z obecných technických požadavků na výstavbu: Stavba musí 
splňovat podmínky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
(dále jen „OTP“) a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, obě ve znění platných právních předpisů. 

• Podmínky hygienické, protipožární apod. jsou dány příslušnými předpisy a 
ustanoveními. 

2. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti: 
a) Vyjádření Gridservices, s.r.o., ze dne 19.1.2018, pod zn. 5001645354. V zájmovém 

území se nachází STL plynárenské zařízení v naší správě. Při realizaci uvedené 
stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti: 

1) Za stavební činnost se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti 
prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek 
(tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, 
pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského 
zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace apod.). 

2) Stavební činnosti je možno realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených 
v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti 
považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů za 
činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby 
(zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko 
k této změně. 

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytýčení trasy a přesné určení 
uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytýčení trasy provede 
příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo 
Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo 
jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytýčení trasy bude 
sepsán protokol. Přesné uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je 
povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytýčení trasy a přesného určení 
uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být 
vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení a plynovodních 
přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti. 

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou. 

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a 
těmito podmínkami. 

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení 
je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského 
zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti 
provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez 
použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí. 

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při 
přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození. 

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením 
stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních 
přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka 
dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.  

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození 
plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního 
vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239. 

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek 
stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních 
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přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete 
na www.gridservices.cz nebo nonstop zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti 
uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. 
Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O 
provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být 
plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou 
dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy 
provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce 
doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a 
plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy 
v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami. 

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně 
podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena 
výstražná fólii žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG   702 01, TPG 
702 04.  

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a 
nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. 

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních 
přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení 
udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.  

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude 
realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek 
(není-li ve stanovisku uvedeno jinak).  

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek 
(není-li ve stanovisku uvedeno jinak). 

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný 
přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě 
přejezdu plynárenského zařízení. 

b) Vyjádření České telekomunikační infrastruktury,a.s., ze dne 3.11.2017, pod č.j. 
760119/17. Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických 
komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK) 
nebo její ochranné pásmo. 

1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i 
pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.          Vyjádření pozbývá 
platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, změnou rozsahu 
zájmového území, či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti, 
nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu 3) tohoto Vyjádření, a nebo pokud se 
žadatel či stavebník bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve 
vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, 
která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane 
nejdříve. 

2) Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných 
podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., 
které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí 
osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že 
a) Existence a poloha SEK, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech 

z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a 
nebo 

b) Toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK nepředstavuje 
dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo 
pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo 
zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to 
prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura 
a.s. pověřeného ochranou sítě  

4) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura 
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a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona 
č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 
zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni 
stávajícího technického řešení. 

5) Pro účely přeložení SEK dle bodu 3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít 
se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci 
překládky SEK. 

6) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro 
jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora 
označené žádosti, dostupné informace o SEK. 

7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data 
užít pouze k účelu, pro který mu byla poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté 
informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez 
souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. V případě porušení 
těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních 
předpisů, zejména předpisů práva autorského. 

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. 

Obecná ustanovení 
1) 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. 

2) 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 menší než 1,5 m od krajního vedení SEK (dále jen 
PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí. 

3) Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí 
osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 
odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinnosti. 

4) V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto 
Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o 
vydání nového Vyjádření. 

5) Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, 
aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, 
vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož 
účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS. 

Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK 
1) Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. 

Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky. 
2) Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím 

pověřená třetí osoba povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle 
polohopisné dokumentace. S vy\značenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí 
všechny osoby, které budou nebo by mohly činnosti provádět. 

3) 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 
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odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mez 
skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. 

4) 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. 

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

6) V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, 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 nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen 
provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za 
dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi 
v oboru stavebnictví a technologických postupů. 

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

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

9) 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. 

10) 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.). 

11) 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 1 m od 
NVSEK. 

12) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemisťovat a 
odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK. 

13) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího 
projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména 
s ochranou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či 
jakýmkoliv jiným zařízením SEK. 

14) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež 
SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS na telefonní 
číslo: 602 428 844 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690. 

Křížení a souběh se SEK 
1) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se 

sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, 
vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy 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. 

2) 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 menší než 0,6 m a optické 
nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m. 

3) 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, případně kontaktovat POS. 
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4) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit 
(např. zabetonováním). 

5) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí 
technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména: 

• pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou 
umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při 
křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod 
kabelovodem, předložit POS 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 menší než 2 m, 

• neumisťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické 
infrastruktury, 

• předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany 
tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou, 

• nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, 
• projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové 

práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo 
kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve 
vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu. 

c) Vyjádření E.ON Servisní , s.r.o. , ze dne 15.1.2018, pod zn. D8626-16224916. 
V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází: Nadzemní vedení VN, 
Distribuční trafostanice VN/NN, Podzemní vedení NN, Nadzemní vedení NN. Při 
provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční 
zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 
Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na 
majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude 
zajištěno: 

1) Výkopové  
2) práce lze provádět v min. vzdálenosti 1 m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení 

jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo jinak nebyl ohrožen provoz el. zařízení a 
bezpečnosti osob. 

3) Dále požadujeme dodržovat ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, 
zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení. 

4) Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení. 
5) V důsledku stavebních prací nesmí dojít k znepřístupnění el. zařízení. 
6) Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování 

ECD na telefonní číslo 800 22 55 77. 
d) Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy 

(elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce , a.s. V zájmovém území výše 
uvedené stavby se nachází: podzemní vedení NN, nadzemní vedení NN, 
Distribuční trafostanice VN/NN, Nadzemní vedení VN. 
Jako zástupce ECD udělujeme souhlas se stavbou a činností v ochranném 
pásmu (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy v provozování ECD ve smyslu 
§ 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní 
správy v energetických odvětvích, v platném znění, při splnění následujících 
podmínek. 
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 rozvodném zařízení, na majetku nebo zdraví osob elektrickým 
proudem, zejména tím, že bude zajištěno: 

1. V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení 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: 
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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. 

2. 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 ochranného pásma trvale informováni. 

3. 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 provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na 
určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení 
jeho polohy.  

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

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

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

7. Přizvání zástupce ECZR 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.  

8. 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.  

9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP 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.  
10. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve 

vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví ECD a podmínkách 
práce v jeho blízkosti ze dne 15.1.2018. 

11. 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. 

12. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům 
v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 K V, 
je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat 
nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 k V je 
nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat 
nejpozději do 10 dne předchozího měsíce.  
e) Vyjádření Vodárenské akciové společnosti, a.s. , ze dne 13.4.2018, pod 

TR/1710/2018-Ča a ze dne 18.6.2018, pod č.j. TR/3237/2018-Ča. S výše 
uvedenou stavbou dle předložené dokumentace souhlasíme za následujících 
podmínek: 

• Vzhledem k tomu, že je místní část Střížov napojena na řídící kanalizační systém 
čerpacích stanic s vyústěním splaškových odpadních vod na ČOV Vladislav, je nutné do 
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rozpočtu stavby zahrnout i náklady na nastavení funkčnosti celého systému po 
začlenění nové čerpací stanice. 

• Projektant musí svým návrhem garantovat, že napojením ČS Střížov nebude ohrožena 
funkčnost řidícího systému soustavy čerpacích stanic na kanalizační síti Vladislav – 
Číměř a připojením nedojde k následným provozním problémům na kanalizační síti a 
ČS. Pokud nastane přoi provozu případná disfunkkce celého řídícího systému 
související s chybným návrhem parametrů této stavby, nebudou opatření vedoucí 
k nápravě hrazena z provozních nákladů VAS, a.s. 

• Po dokončení stavby investor předá kanalizaci do hospodaření svazku VODOVODY A 
KANALIZACE a do provozování Vodárenské akciové společnost, a.s. 

• Zahájení prací je třeba v dostatečném předstihu oznámit vedoucímu příslušného 
provozu. 

• Před zahájením zemních prací investor zajistí vytýčení vodovodu a kanalizace ve správě 
VAS, a.s, divize Třebíč. Vytýčení provede na základě objednávky investora naše 
organizace. 

• Dodavatel je povinen před zahájením zemních prací seznámit všechny dotčené 
pracovníky s polohou zařízení ve správě provozovatele. 

• Při souběhu a křížení navržené kanalizace je třeba dodržet minimální vzdálenosti dle 
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

• Zhotovitel stavby musí nejméně 16 dní před přerušením (omezením) dodávky vody nebo 
odvádění odpadních vod písemně požádat provozovatele, aby zajistil informování 
jednotlivých napojených odběratelů o plánovaném přerušení (omezení) dodávky nebo 
odvádění odpadních vod dle § 9 odst. 7 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a 
kanalizacích. 

• Jakoukoliv manipulaci se zařízením vodovodu, nebo kanalizace smí provádět pouze 
pověření pracovnící provozovatele , jinak bude neoprávněná manipulace dle §33 
zákona č. 274/2001 Sb. , o vodovodech a kanalizacích pokutována. 

• Požadujeme přítomnost zástupce provozovatele ( z technického úseku nebo vedoucího 
příslušného provozu( na kontrolních dnech stavby. Dále při všech tlakových zkouškách a 
zkouškách vodotěsnosti. 

• Napojování kanalizačních přípojek na budovanou kanalizaci je možné až po provedení 
zkoušek vodotěsnosti dle ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních 
přípojek. 

• Případné odvádění odpadních vod pro  jednotlivé odběratele může být uskutečněn až po 
uvedení stavby do  provozu, nebo povolení předčasného užívání stavby vodoprávním 
úřadem a po uzavření příslušné smlouvy a revizi přípojek. 

• Veškeré povrchové znaky vodárenských zařízení musí být řádně osazeny do nivelety 
terénu a označeny. Osazení musí být provedeny mimo obruby. V komunikaci 
požadujeme litinový poklop tř. D400 a mimo pojízdné plochy D125. 

• Kanalizace musí být po dokončení stavby ( po dokončení povrchů) zkontrolována 
televizní kamerou. Protokol záznam z prohlídky bude předložen při kolaudaci stavby. 

• Požadujeme zajistit geodetické zaměření skutečného provedení stavby před záhozem 
potrubí. Požadujeme geodetické zaměření celé stavby (polohopis, výškopis, objekty a 
veškeré sítě). 

• Veškerý spojovací materiál musí mít životnost srovnatelnou se životností trubního 
materiálu s únosností minimálně SN 8. 

• Dodavatel je povinen neprodleně oznámit jakékoliv poškození veřejného vodovodu nebo 
kanalizace na dispečink provozovatele. 

• Požadujeme zahrnout do nákladů stavby náklady na provední zkoušky hutnění podsypů, 
obsypu a násypů potrubí, zkoušky vodotěsnosti stok, prohlídku televizní kamerou, 
geodetické zaměření a zpracování provozního řádu. 
Po dokončení stavby investor předloží: 

• Jedno paré dokumentace skutečného provedení stavby ( především situace, podélné 
profily, kladečské schema). V dokumentaci skutečného provední stavby budou 
zakresleny všechny změny a odchylky od schválené projektové dokumentace a budou 
potvrzeny dodavatelem stavby a technickým dozorem investora. Ke kolaudaci předloží 
investor doklad, že se všemi změnami souhlasí projektant, investor a budoucí 
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provozovatel. 
• Protokoly o zkouškách hutnění podsypů, obsypu a násypů potrubí , o tlakových 

zkouškách, o vodotěsnosti stok a protokol o prohlídce TV kamerou , atd. 
• Geodetické zaměření skutečného provedení stavby, vypracované podle Směrnice 

provozovatele č. 7/99. Směrnici si vyžádá geodetická firma. 
• Kanalizační a provozní řád pro celou lokalitu, pro rozšiřovaný úsek vodovodu nebo 

kanalizace pokud provozovatel nerozhodne jinak. 
 

V. s t a n o v u j e 
podle ustanovení § 122 stavebního zákona, že stavbu vodního díla „Střížov – 
odkanalizování“ lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Kolaudační souhlas 
Vám, po předložení předepsaných dokladů a vykonané závěrečné kontrolní prohlídky stavby 
vydá vodoprávní úřad. Současně bude vodoprávnímu úřadu doloženo v souladu s ustanovením 
§ 15 odst. 3 vodního zákona i povolení k provozování této kanalizace. 

 

VI.   u k l á d á    

stavebníkovi povinnost oznámit: 

1. Termín zahájení stavby vodního díla. 

Termín do: 7 dnů ode dne zahájení stavby.  

2. Název a sídlo oprávněné firmy, která bude stavbu provádět. 

Termín do: 7 dnů ode dne výběru oprávněné firmy. 

 

VII.   s t a n o v u j e 

termín pro dokončení stavby: do dvou let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
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. 

 

 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Městys Vladislav, Vladislav 76, 675 01  Vladislav, kterou zastupuje C PROJEKT s.r.o., IČ 
04760956, Valeč 19, 675 53  Valeč u Hrotovic 

 

 

Odůvodnění: 
Dne 6.8.2018 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dne bylo 
zahájeno společné řízení.  

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 61 odst. 4 vodního zákona a 
§ 6 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu 
a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady, a to: 

• Projektovou dokumentací stavby vodního díla „ Střížov – odkanalizování“, vypracovanou 
C PROJEKT s.r.o., Valeč 19, 675 53 , Ing. J.Čapek a ověřenou Ing. Pavlem Doležalem, 
autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, 
v lednu 2018 a ověřenou Ing. Karlem Tomkem, autorizovaným inženýrem pro techniku 
prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení. 

• kopií katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa stavby 
vodního díla, 
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• doklady prokazující vlastnická práva k pozemkům dotčených stavbou vodního díla 
(výpisy z katastru nemovitostí), 

• Závazné stanovisko vydané Městským úřadem Třebíč, odbor rozvoje a územního 
plánování, ze dne 16.7.2018, pod ORÚP 43173/18-SPIS 5/2018/MMH. 

• Závazné stanovisko vydané Městským úřadem Třebíč, odborem výstavby, ze dne 
8.2.2018, pod č.j. OV7003/18 – SPIS 1223/2018/Poh. 

• Závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, ze dne 
22.2.2019, pod sp.zn.89618/2019 – 1150-OÚZ-BR. 

• Stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, ze dne 
24.5.2018, pod KHSV/10755/2018/TR/HOK/Štěp.  

• Stanovisko Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, ze 
dne 23.2.2018, pod č.j. HSJI-987-2/TR-2018,ev.č. HSJI-103/18-5-PP-2018. 

• Závazné stanovisko Městského úřadu Třebíč, odbor životního prostředí, oddělení státní 
správy lesů, ze dne 31.1.2018, pod č.j. OŽP 7928/18 – SPIS OŽP/1266/2018/Ro. 

• Sdělení Městského úřadu Třebíč, odbor životního prostředí, vodní hospodářství, ze dne 
4.7.2018, pod OŽP 45149/18 – SPIS OŽP 7592/2018/Kr. 

• Vyjádření Městského úřadu Třebíč, odbor životního prostředí, ze dne 12.7.2018, pod zn. 
OŽP 40935/18 – SPIS 6982/2018/Tom-K. 

• Vyjádření GridServices,s.r.o., ze dne 19.1.2018, pod zn. 5001645354. 

• Vyjádření České telekomunikační infrastruktury,a.s., ze dne 3.11.2017, pod č.j. 
760119/17. 

• Vyjádření E.ON, Servisní,s.r.o., ze dne 15.1.2018, pod zn. D8626 – 16224916. 

• Vyjádření E.ON Česká republika,s.r.o., ze dne 30.1.2018, pod zn. J14028-16229658. 

• Vyjádření Vodárenské akciové společnosti,a.s., ze dne 13.4.2018, pod č.j. 
TR/1710/2018-Ča a ze dne 18.6.2018, pod TR/3237/2018-Ča. 

• Stanovisko Povodí Moravy, s.p., ze dne 31.7.2018, ze dne PM-14899/2018/5203/Ou. 

• Smlouva o provedení k provedení stavby a budoucím zřízení služebnosti mezi obcí 
Číměř a městysem Vladislav, ze dne 27.1.2018. 

• Souhlas obce Číměř, jako vlastníka dotčených pozemků na katastrální situaci se 
zakreslením stavby vodního díla. 

• Vyjádření úřadu městyse Vladislav k povolení kácení dřevin, ze dne 30.9.2019, pod č.j. 
3/2019 –Ha. 

• Doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 3000,- vyměřeného podle zákona č. 
634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 odst. 1 
písm. g) ze dne 11.2.2019. 

 

Vodoprávní úřad oznámil dne 5.2.2019, pod č.j. OŽP 8871/19 - SPIS 13965/2018/Rep, na 
základě podané žádosti v souladu s ustanovením § 15 vodního zákona a ustanovení § 94m 
stavebního zákona zahájení správního řízení ve věci společného územního a stavebního řízení 
všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m 
odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu 
dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a 
stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své 
námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Vodoprávní úřad rovněž upozornil, že 
závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení mohou být uplatněny ve 
stanovené lhůtě, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníky řízení současně poučil o 
podmínkách pro uplatňování námitek dle ustanovení § 94n stavebního zákona. 
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Vodoprávní úřad dal účastníkům řízení možnost podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, 
aby se před vydáním rozhodnutí vyjádřili ke shromážděným podkladům, k vyjádření byla 
stanovena přiměřená lhůta s upozorněním, že v řízeních, ve kterých je uplatňována zásada 
koncentrace řízení, platí, že mohou účastníci řízení uplatnit své námitky nebo připomínky pouze 
v předem stanovené lhůtě, toto ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu neslouží k tomu, aby 
účastníci řízení mohli k projednávané věci uplatnit další nové námitky či připomínky. 

Projektovou dokumentaci stavby vodního díla „Střížov – odkanalizování“, vypracovanou C 
PROJEKT s.r.o., Valeč 19, 675 53 , Ing. J.Čapek a ověřenou Ing. Pavlem Doležalem, 
autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, v lednu 
2018 a stavba vedlejší ověřenou Ing. Karlem Tomkem, autorizovaným inženýrem pro techniku 
prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení. 

 Předložená projektová dokumentace řeší odkanalizování obce Střížov. Stoka „A“ včetně jejich 
přítoků bude svedena do navržené čerpací stanice ČS1 (mokrá jímka o vnitřním průměru 2,0 
m), ze které bude veden výtlak VPE-HD RC d90x8,2 mm o délce 2317,0 do Vladislavi. Před 
napojením do stávající kanalizace bude zbudován uklidňující úsek délky 5,0 m z materiálu PP 
DN250. Projektová dokumentace pro stavbu vedlejší řeší přípojku elektrické energie k čerpací 
stanici ze sloupu společnosti E.ON, způsob provedení dle smlouvy o připojení. Detaily řeší 
projektová dokumentace. 

 

Odůvodnění výroku pro umístění stavby a povolení stavby:  

V části výroku pro umístění stavby a pro povolení stavby vodoprávní úřad v souladu 
s ustanovením § 94o a ustanovení § 94p stavebního zákona posoudil a schválil výše uvedený 
stavební záměr, projednal ho se všemi účastníky řízení a dotčenými orgány.  

Záměr je v souladu s ú zemním plánem obce Vladislav ve znění Změny č. AA,1B,2 a 3. Záměr 
je v souladu s Územním plánem Číměř ve znění Změny č.1. Záměr je situován ve třech 
katastrálních územích, prochází zastavěným i nezastavěným územím a jeho řešení se týká 
dvou územních plánů. Řešeným záměrem je novostavba kanalizace pro odvádění odpadních 
vod. 

Územní plán Vladislav ve znění Změny č. 1A,1B, 2 a 3 : 

Záměr se nachází v několika funkčních plochách urbanizovaného území: funkční plocha 
krajinné zeleně s označením ZK, funkční plocha bydlení+ drobná výroba a služby s označením 
SM, funkční plocha občanské vybavenosti s označením OV, funkční plocha bydlení v rodinných 
domech BR, funkční plocha rekreace individuální RI a funkční plocha bydlení v rodinných 
domech BR, funkční plocha rekreace individuální RI a funkční plocha sídelní zeleně 
s označením ZS. Dále se nachází ve funkční ploše neurbanizovaného území : funkční plocha 
lesa s označením ZL. Dále záměr prochází plochami komunikace místních komunikací a silnic 
II. A III. třídy. Územní plán obce přímo neřeší problematiku rekonstrukce, rozšiřování či 
budování nové technické infrastruktury. V žádné z výše zmíněných funkčních však není veřejná 
dopravní infrastruktura zmíněna v nepřípustném využití. Záměr je v souladu s územním plánem 
obce. 

Územní plán Číměř ve znění Změny č. 1: 

Záměr se nachází ve stabilizované ploše s rozdílným způsobem využití ploch dopravní 
infrastruktury silniční s označením DS. Jako přípustné využití jsou mimo jiné uvedeny stavby 
technické infrastruktury, kdy veřejnou technickou infrastrukturu lze umístit v zastavěném i 
nezastavěném území. Záměr je v souladu s územním plánem. 

 

Závazné stanovisko Městského úřadu Třebíč, odbor rozvoje a územního plánování bylo vydáno 
dne 16.7.2018, pod ORÚP 43173/18-SPIS 5/2018/MMH. 

 Výstavbou technické infrastruktury dojde ke zlepšení podmínek v území. Umístění splaškové 
kanalizace do stávající komunikace neovlivňuje prostorové uspořádání území. 
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Stavební záměr nevyžaduje souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského 
půdního fondu (dále jen ZPF). Při stavební činnosti nebude docházet k likvidaci zeleně.  

Umístění stavby vodního díla je v souladu s obecnými technickými požadavky na stavbu dle 
vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, 
a dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších předpisů, i předpisům, které stanoví hygienické a požární podmínky.  

Projektová dokumentace stavby vodního díla byla navržená tak, aby byla v souladu s vyhláškou 
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, je úplná, 
řeší obecné požadavky na výstavbu, zejména týkajících se ochrany zdraví osob a zvířat, 
životního prostředí a bezpečnosti při užívání.  

Podmínky pro provedení stavebního záměru byly vodoprávním úřadem stanoveny ve výroku 
tohoto rozhodnutí v podmínkách pro povolení stavby. Vodoprávní úřad ověřil, že je zajištěn 
příjezd ke stavbě.  

Posouzení vodoprávního úřadu: 

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými 
orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním  
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění 
stavby je v souladu se směrnou částí schválené územně plánovací dokumentace, zejména 
s charakterem území a požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot 
v území, a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území a požadavkům na veřejnou a 
dopravní infrastrukturu. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na 
výstavbu. Umístění stavby je v souladu s obecnými požadavky na využívání území.  

Vodoprávní úřad ověřil, že veřejná vyhláška o oznámení zahájení vodoprávního řízení o změně 
stavby před jejím dokončením byla vyvěšena na místě k tomu určeném a po dobu stanovenou 
zákonem (15 dní). 

Vodoprávní úřad usoudil, že z hlediska zájmů daných platným národním plánem povodí Dunaje, 
Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje ( 
ustanovení §24 až §26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že 
záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení 
dobrého stavu/potenciálu vod. Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému 
charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru. 

Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru. 

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených 
orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených a neshledal důvody, které by bránily vydání rozhodnutí. 

Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, a jiná opatření dotčených orgánů byla 
zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto vodoprávního rozhodnutí.  
Účastníci společného územního a stavebního řízení: 
Vodoprávní úřad vymezil ve vodoprávním řízení účastníky ve společném územním a stavebním 
řízení podle ustanovení § 94k stavebního zákona a ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 a odst. 2 
správního řádu. Při vymezení okruhu účastníků řízení vzal v úvahu druh stavby, její účel a 
rozsah, včetně způsobu provádění předmětné stavby a její dopad  na zájmy chráněné vodním  
a stavebním zákonem včetně jejich prováděcích předpisů, přičemž přiznal postavení účastníka 
řízení všem, u kterých by mohlo dojít k dotčení vlastnických nebo jiných práv k pozemkům a 
stavbám na těchto pozemcích, postavení účastníka je přiznané shodně pro společné územní a 
stavební povolení: 
 
§ 27 odst. 1 správního řádu (datovou schránkou) 
C PROJEKT s.r.o., IDDS: 4fbkhb8 
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§ 27 odst. 2 správního řádu (dodejkou, datovou schránkou) 
Obec Číměř, IDDS: mzpayjt 
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz 
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč, IDDS: siygxrm 
  
Účastníci vodoprávního řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu v souladu s § 109 odst. 1 
písm. e) a písm. f) stavebního zákona (doručeno veřejnou vyhláškou) – jedná se o vlastníky 
sousedních stavebních parcel 
Katastrální území Střížov u Třebíče 
3/1, 3/2, 4 ,5, 6, 8/1, 9/1, 10, 11,12, 13,16, 17, 18, 20, 22/4, 23, 26, 27, 29, 30, 34, 35, 38, 40, 
41, 42, 43/5, 43/12, 46, 47, 48, 49, 50, 51/5, 54, 55, 56, 57, 58, 59/2, 60, 62, 63, 65, 66/1, 66/4, 
66/5, 67, 68, 69, 70, 71/1, 71/2, 72, 75, 76, 79, 80, 95/3, 97/7, 98/7, 114/1,116/1, 117/1, 117/3, 
118/2, 120/1, 120/6, 122/8, 122/9, 122/10, 122/11, 122/12, 122/13, 123/1, 123/2, 123/3, 123/4, 
123/6, 123/7, 124/2, 124/3, 124/4, 124/7, 125/3, 125/5, 125/6, 125/7, 126/1, 126/1, 126/2, 
126/3, 126/4, 126/6, 126/7, 126/8, 126/10, 126/11, 126/17, 126/18, 126/19, 126/20, 126/21, 
129/1, 129/2, 182/6, 182/7, 184,191. 
Katastrální území Číměř nad Jihlavou 
205/5, 205/7, 208/3, 208/4, 208/6, 208/7, 208/8, 209/3, 209/5, 209/6, 209/7, 209/8, 209/11, 
210/2, 210/4. 
Katastrální území Vladislav 
St. 276, st. 289, st. 509, st. 523, 1533/2, 1533/29, 1533/31, 1618, 1649, 1650. 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům 
rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání, ve kterém se uvede, 
v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy, nebo 
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho 
oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, se 
sídlem v Jihlavě, Žižkova č.p. 1882/57, podáním učiněným u Městského úřadu Třebíč, odboru 
životního prostředí. 

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

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci společného povolení doručí žadateli (vlastníkovi) 
stavby stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s 
ověřenou projektovou dokumentací, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení 
opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není 
stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu 
úřadu příslušnému k povolení stavby. Žadateli (vlastníkovi) zašle štítek obsahující identifikační 
údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi 
stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na 
viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně  
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do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem 
s uvedením údajů ze štítku. 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ing. Jana Kristková 
vedoucí oddělení vodního hospodářství 
 
 
 

 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 
písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen 11.2.2019. 
 
Město Třebíč , městys Vladislav a obec Číměř se žádají o vyvěšení této veřejné vyhlášky 
na místě k tomu určeném po dobu stanovenou zákonem (15 dní) a poté o zaslání 
potvrzení o vyvěšení na Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí. 

 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne.............................. Sejmuto dne: 
…………… 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí. 

 
 
 
Obdrží: 
Účastníci společného vodoprávního řízení do vlastních rukou: 
§ 27 odst. 1 správního řádu (datovou schránkou) 
C PROJEKT s.r.o., IDDS: 4fbkhb8 
 
§ 27 odst. 2 správního řádu (dodejkou, datovou schránkou) 
Obec Číměř, IDDS: mzpayjt 
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz 
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč, IDDS: siygxrm 
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Účastníci vodoprávního řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu v souladu s § 109 odst. 1 
písm. e) a písm. f) stavebního zákona (doručeno veřejnou vyhláškou) – jedná se o vlastníky 
sousedních stavebních parcel 
Katastrální území Střížov u Třebíče 
3/1, 3/2, 4 ,5, 6, 8/1, 9/1, 10, 11,12, 13,16, 17, 18, 20, 22/4, 23, 26, 27, 29, 30, 34, 35, 38, 40, 
41, 42, 43/5, 43/12, 46, 47, 48, 49, 50, 51/5, 54, 55, 56, 57, 58, 59/2, 60, 62, 63, 65, 66/1, 66/4, 
66/5, 67, 68, 69, 70, 71/1, 71/2, 72, 75, 76, 79, 80, 95/3, 97/7, 98/7, 114/1,116/1, 117/1, 117/3, 
118/2, 120/1, 120/6, 122/8, 122/9, 122/10, 122/11, 122/12, 122/13, 123/1, 123/2, 123/3, 123/4, 
123/6, 123/7, 124/2, 124/3, 124/4, 124/7, 125/3, 125/5, 125/6, 125/7, 126/1, 126/1, 126/2, 
126/3, 126/4, 126/6, 126/7, 126/8, 126/10, 126/11, 126/17, 126/18, 126/19, 126/20, 126/21, 
129/1, 129/2, 182/6, 182/7, 184,191. 
Katastrální území Číměř nad Jihlavou 
205/5, 205/7, 208/3, 208/4, 208/6, 208/7, 208/8, 209/3, 209/5, 209/6, 209/7, 209/8, 209/11, 
210/2, 210/4. 
Katastrální území Vladislav 
St. 276, st. 289, st. 509, st. 523, 1533/2, 1533/29, 1533/31, 1618, 1649, 1650. 
 
Dotčené orgány (datová schránka) 
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Územní pracoviště Třebíč, IDDS: 
vzxiuw8 
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, IDDS: ntdaa7v 
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: 
hjyaavk 
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: ksab3eu 
Dotčené orgány (doporučeně) 
Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje a územního plánování, oddělení Úřad územního plánování,  
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, ochrana PUPFL, ZPF,  
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství,  
Městský úřad Třebíč, odbor výstavby,  
  
Na vědomí 
Městys Vladislav, IDDS: dk3baj6 (s žádostí o vyvěšení), 
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw 
Městský úřad Třebíč, odbor vnitřní správy  (s žádostí o vyvěšení),  
Obec Číměř, IDDS: mzpayjt (s žádostí o vyvěšení), 
 
 


