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Rozhodnutí
Veřejná vyhláška
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 (dále jen „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 (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní
orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „správní řád“), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 a násl. stavebního zákona žádost o
stavební povolení
Žadateli, účastníku řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:
Název: Obec Hodice
Adresa sídla: Hodice 48, 589 01 Třešť
IČ: 002 85 862
(dále jen „stavebník“), a na základě tohoto přezkoumání podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního
zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona a § 2, § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech
žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního
úřadu, ve znění pozdějších předpisů:
I. vydává stavební povolení
podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 115
stavebního zákona k provedení stavby vodního díla: „Náhrada přívodního řadu veřejného
vodovodu v Hodicích“, obec Hodice, kraji Vysočina.
Popis stavby:
- Bude provedena přeložka stávajícího vodovodu, nově v celkové délce cca 250 m, který
bude proveden z trub PE 160. Na vodovodním řadu bude proveden hydrant, který bude
sloužit jako kalník. K vodovodnímu řadu bude přiložen vyhledávací vodič.
Druh vodního díla: § 55 odst. 1 písm. c) stavba vodovodních řadů a kanalizačních stok.
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-01-020
Číslo hydrogeologického rajonu 6550 Krystalinikum v povodí Jihlavy
Stavbou budou dotčeny pozemeky p.č. 167/2, 2747/2, 166/2, 170/12, 169, 2748/1, 778/1, 777/5,
776/1, 773 v k.ú. Hodice.

Magistrát města Jihlavy
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Určení polohy místa předmětu řízení (orientačně podle souřadnic X, Y):
- Od: X – 678519,77; Y – 1143215,30; Do: X – 678366,81; Y – 1143346,10
II. stanovuje podmínky
pro provedení vodního díla:
1. Stavba bude provedena v souladu s předloženou projektovou dokumentací vypracovanou
paní Ivetou Dvořákovou, Dobrošov 87, 394 70 Kamenice nad Lipou a ověřený panem Ing.
Robertem Šafářem, ČKAIT – 1005541, Autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství
a krajinného inženýrství, Družstevní 862, 665 01 Rosice v únoru 2016.
2. Případné změny proti projektu musí být odsouhlaseny projektantem a schváleny vodoprávním
úřadem, tj. Magistrát města Jihlavy, OŽP.
3. Po dokončení stavby musí být pozemky uvedeny do původního resp. řádného stavu.
4. Budou dodrženy podmínky vyjádření orgánu OH, OŽP, Magistrátu města Jihlavy ze dne
06.05.2016 č.j.: MMJ/OŽP/5793/2016:
- S odpady vzniklými při stavbě nebo demolici bude nakládáno v souladu se zákonem o
odpadech a ostatními souvisejícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství.
- Při hledání způsobu využití nebo odstranění odpadů bude dodržována hierarchie způsobů
nakládání s odpady, tedy pokud nelze vzniku odpadu předejít nebo jej opětovně použít,
bude dána přednost recyklaci odpadů před jiným využitím odpadů. Odstranění odpadů
(např. skládkováním) bude použito až v poslední řadě.
- Investor je povinen nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby předložit všechny
doklady o zákonném využití nebo odstranění odpadů vzniklých při stavbě.
5. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska orgánu SSL, OŽP, Magistrátu města Jihlavy
ze dne 23.05.2016 č.j.: MMJ/OŽP/5790/2016:
- Záměr bude realizován dle předložené projektové dokumentace.
- Stavební a výkopový materiál nebude ukládán na pozemcích určených k plnění funkci
lesa ani na přechodnou dobu.
- Při realizaci stavby nesmí dojít k žádnému poškození lesních pozemků ani porostů.
6. Budou dodrženy podmínky vyjádření orgánu ZPF, OŽP, Magistrátu města Jihlavy ze dne
16.05.2016 č.j.: MMJ/OŽP/5791/2016:
o Investor je povinen řídit se při výstavbě zásadami ochrany ZPF uvedenými v § 4
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF v platném snění.
7. Budou dodrženy podmínky vyjádření orgánu ochrany přírody a krajiny, OŽP, Magistrátu města
Jihlavy ze dne 20.05.2016 č.j.: MMJ/OŽP/5792/2016:
- Kácení dřevin, které jsou v kolizi se stavbou, bude předcházet pravomocné povolení
vydané Obecním úřadem Hodice dle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody. V rozhodnutí o
povolení ke kácení bude dle § 9 odst. 3 zákona o ochraně přírody uložena adekvátní
náhradní výsadba jako náhrada za ekologickou újmu vzniklou kácením dřevin z důvodu
stavby.
- V rámci stavby bude zajištěna ochrana ostatních dřevin před poškozením a ničením ve
smyslu ust. § 7 zákona o ochraně přírody. Dodržena bude ČSN 83 9061 - Technologie
vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních
pracích, a to zejména:
o Ochrana stromů před mechanickým poškozením bude zajištěna ve smyslu bodu 4.6
ČSN - kmeny budou vypolštářovány bedněním z fošen vysokým nejméně 2 m, které
bude připevněno tak, aby nedošlo k poškozeni stromů a nebylo osazeno přímo na
kořenové náběhy. Korunu je nutné chránit před poškozením stroji a vozidly, popřípadě
vyvázat ohrožené větve vzhůru. Místa uvázání je nutno rovněž vy polštářovat.
o Ochrana kořenové zóny při navážce zeminy bude zajištěna ve smyslu bodu 4.8 ČSN v kořenové zóně* dřevin nebude prováděna žádná navážka zeminy nebo jiného
materiálu.
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Ochrana kořenového prostoru při hloubení výkopů bude zajištěna ve smyslu bodu
4.10.1 - výkopy se nesmějí provádět v kořenovém prostoru*. Pokud se tomu nelze v
jednotlivých případech vyhnout, musí být výkop v kořenovém prostoru prováděn ručně
a nesmí se přitom vést blíže než 2.5 m od paty kmene. Při hloubení výkopů nesmějí
být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění je nutno ošetřit.
Kořeny je možné přerušit pouze řezem a řezná místa zahladit. Konce kořenů o
průměru větším než 2 cm je nutno ošetřit přípravky k ošetření ran, s průměrem
menším růstovým stimulátorem. Kořeny je nutné chránit před vysycháním a účinky
mrazu. Zrnitost zásypových materiálů a míra jejich zhutnění musí zabezpečovat trvalé
provzdušňování nutné k regeneraci poškozených kořenů.
('kořenovou zónou či kořenovým prostorem dle uvedené ČSN je míněna plocha
vymezená okapovou linii koruny stromu).
o V průběhu stavby bude respektována obecná ochrana rostlin a živočichů dle § 5 odst.
3 zákona o ochraně přírody (bude zabráněno zraňování a úhynům živočichů apod.).
8. Budou dodrženy podmínky vyjádření správce vodního toku společnosti Lesy České republiky,
s.p., Správy toků – oblasti povodí Dyje, Brno ze dne 02.05.2016 č.j.: LCR952/001921/2016:
- Během celé stavby nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod, a to
zejména ropnými látkami, stavebním odpadem a dalšími škodlivinami ze stavebních strojů
nebezpečným vodám.
- Stavební materiál, vzniklé odpady a ani zemina z výkopu nesmí být ukládána na břehové
hrany a do průtočného profilu vodního koryta toku v 6 m ochranném pásmu vodních toků
(na levém ani pravém břehu vodního toku). Dále umístěný materiál musí být zajištěn tak,
aby při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jejich splachování do koryt vodních
toků.
- Křížení vodního toku bude provedeno překopem vodního toku kolmo na osu toku v min.
hl. 1,2 m (včetně chráničky) od nivelety dna koryta vodního toku.
- Přesah chráničky potrubí vodovodního řádu bude uloženo v min. vzdálenosti 3 m od obou
břehových hran vodního toku, tak aby bylo potrubí dostatečné ochráněno před případným
pojezdem těžké techniky z důvodu údržby a opravy koryta vodního toku.
- Místo křížení bude na obou březích označeno zabetonovanými ocelovými trubkami s
vyznačenými technickými parametry (druh křížení a hloubka uložení, apod.).
- Náhradou přívodního vodovodního řadu nesmí být omezena práva a zájmy správce toků
dána zákonem o vodách č. 254/2001 Sb., v platném znění. V ochranném pásmu 6 m
nebudou umisťovány žádné stavby (hydranty apod.), mimo odsouhlasená místa překopu
a jejích označení zabetonovanými ocelovými trubkami.
- Investor stavby, po jejím ukončení předá správci toku skutečné provedení křížení v terénu
s výškovým a směrovým zaměřením.
- Břehy koryta vodního toku a pobřežní pozemky budou uvedeny do původního stavu
(plochy dotčené zemními pracemi budou ohumusovány a osety travním semenem).
- Správce toku nezodpovídá za škody způsobené průchodem vod na zařízení investora.
- Správce vodních toků bude přizván k odsouhlasení provedeného překopu pod vodním
tokem (tak aby mohl provést kontrolu hloubky uložení potrubí).
9. Je nutno respektovat stanovisko Krajské hygienické stanice kraje Vysočina ze dne 09.06.2016
zn. KHSV/12115/2016/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 nového 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.
o
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10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.

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.
Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn
štítek „STAVBA POVOLENA“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní
moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly
čitelné a ponechán na staveništi do vydání kolaudačního souhlasu stavby vodního díla.
Stavba bude prováděna dodavatelsky. Jméno a adresa dodavatele stavby bude investorem
písemně oznámena vodoprávnímu úřadu min. 10 dnů před zahájením stavebních prací.
Ukončení každé etapy stavby oznámí stavebník vodoprávnímu úřadu v dostatečném
předstihu v souladu s plánem kontrolních prohlídek.
Před dokončením stavby vodovodu (před jejich záhozem) bude vodoprávním úřadem
provedena kontrolní prohlídka stavby, vodoprávnímu úřadu bude termín oznámen min 7 dní
předem.
Po dokončení stavby požádá investor o vydání kolaudačního souhlasu.
K návrhu na vydání kolaudačního souhlasu budou předloženy tyto doklady: geometrické
zaměření stavby, výkres skutečného provedení stavby s vyznačením případných změn
a s uvedením použitého materiálu, jeho průměru a délek, protokol o převzetí a předání,
atesty, osvědčení popř. shody použitých materiálů, kopie stavebního deníku, doklad o
tlakové zkoušce vodovodního potrubí, doklad o dezinfekci a proplachu vodovodů,
doklad o funkčnosti vyhledávacího vodiče a armatur, krácený rozbor vody a doklad o
nezávadném způsobu likvidace odpadů ze stavby.
Dále v případě, že v době podání žádosti o kolaudační souhlas bude mít stavba z
technického hlediska charakter provozně souvisejícího vodovodu, bude k návrhu na
vydání kolaudačního souhlasu předložena písemná dohoda (smlouva), kterou budou
upraveny vzájemná práva a povinnosti stavebníků či vlastníků vodovodů provozně
souvisejících, popřípadě jejich částí provozně souvisejících.
V. stanovuje se, že stavbu lze užívat je na základě kolaudačního souhlasu
VI. stanovuje se termín pro dokončení stavby: do 31.03.2020
VII. o podaných námitkách účastníků řízení se rozhoduje takto:
Námitky či připomínky nebyly uplatněny.
Odůvodnění

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad obdržel dne 09.11.2016 žádost
investorů, kterým je Obec Hodice, IČ: 002 85 862, Hodice 48, 589 01 Třešť pod č.j.
MMJ/OŽP/13020/2016 o povolení stavby – „Náhrada přívodního řadu veřejného vodovodu v
Hodicích“, na p.p.č. 167/2, 2747/2, 166/2, 170/12, 169, 2748/1, 778/1, 777/5, 776/1, 773 v k.ú.
Hodice.
Žádost byla doložena všemi povinnými 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 ve znění pozdějších předpisů a dalšími doklady, a to:
- územní rozhodnutí vydal Městský úřad Třešť, stavební odbor dne 13.09.2016 pod č.j.
3371/2016-204/2016-27/2016-STU, s právní mocí dne 25.10.2016,
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souhlas dle § 15 stavebního zákona vydal Městský úřad Třešť, stavební odbor dne
29.11.2016 č.j.: 3371/2016-204/2016-27/2016-STU-23,
snímek katastrální mapy,
vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno ze dne 02.03.2016 č.j.: 5001264641,
vyjádření společnosti E.ON Servisní, s.r.o., Č. Budějovice ze dne 22.03.2016 zn. D8626160106202,
vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 02.03.2016 č.j.:
549990/16,
vyjádření společnosti NET4GAS, s.r.o. ze dne 02.03.2016 č.j.: 1849/16/OVP/N,
stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě ze dne 09.06.2016
zn. KHSV/12115/2016/JI/HOK/Fiš,
vyjádření správce vodního toku společnosti Lesy České republiky, s.p., Správy toků – oblasti
povodí Dyje, Brno ze dne 02.05.2016 č.j.: LCR952/001921/2016,
vyjádření orgánu ochrany přírody a krajiny, OŽP, Magistrátu města Jihlavy ze dne 20.05.2016
č.j.: MMJ/OŽP/5792/2016,
vyjádření orgánu ZPF, OŽP, Magistrátu města Jihlavy ze dne 16.05.2016 č.j.:
MMJ/OŽP/5791/2016,
závazné stanovisko orgánu SSL, OŽP, Magistrátu města Jihlavy ze dne 23.05.2016 č.j.:
MMJ/OŽP/5790/2016,
vyjádření orgánu OH, OŽP, Magistrátu města Jihlavy ze dne 06.05.2016 č.j.:
MMJ/OŽP/5793/2016,
doklad o zaplacení správního poplatku var. symbol: 1210000179 ze dne 05.12.2016,
vyjádření Obce Hodice ze dne 26.06.2016 č.j.: Hod-450/2016/JBa,
smlouva o mezi investorem akce a panem MUDr. Milanem Bednářem ze dne 10.08.2016,
smlouva mezi investorem akce a panem Miroslavem Čápem a panem Miroslavem Lysým ze
dne 15.08.2016,
smlouva mezi investorem akce a Zemědělským družstvem „Roštýn“, s.p. ze dne 10.08.2016,
smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi investorem akce a Státním
pozemkovým úřadem ze dne 16.08.2016,
doklady o majetkoprávních vztazích k dotčenému pozemku (výpisy z KN, situační snímek),
projektová dokumentace zpracovaná paní Ivetou Dvořákovou, Dobrošov 87, 394 70 Kamenice
nad Lipou a ověřený panem Ing. Robertem Šafářem, ČKAIT – 1005541, Autorizovaný inženýr
pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, Družstevní 862, 665 01 Rosice v
únoru 2016.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona a § 112 stavebního zákona oznámil příslušný vodoprávní
úřad zahájení vodoprávního a stavebního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným
orgánům oznámením č.j.: MMJ/OŽP/13020/2016-DoJ ze dne 29.11.2016, 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 § 115 a odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.
V rámci zahájeného stavebního a vodoprávního řízení nebyly vzneseny žádné námitky či připomínky
ze strany účastníků řízení ani dotčených orgánů.
Bylo upuštěno od místního šetření vzhledem k tomu, že jsou stavebnímu úřadu známy poměry
staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavby.
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Připomínáme, že povinností investora respektive dodavatele je dodržovat během výstavby všechna
ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ostatních souvisejících předpisů v odpadovém
hospodářství ve znění pozdějších předpisů.
Dále upozorňujeme, že při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových
vod závadnými látkami ve smyslu § 39 zákona o vodách, zejména ropnými produkty ze stavebních a
dopravních prostředků. Investor musí rovněž respektovat ust. § 7 zákona č. 114/1992 Sb. o ochranné
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (ochrana dřevin, které nebudou vykáceny), § 5 odst. 3
tohoto zákona (obecná ochrana rostlin a živočichů).
Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl vodoprávní úřad Magistrátu města Jihlavy k závěru, že
právní postavení účastníka řízení v souladu s ust. § 109 stavebního zákona v daném případě přísluší
(vedle stavebníka, vlastníka pozemku a vlastníka stavby na pozemku, na kterém má být stavba
prováděna, anebo toho, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu
a jejich práva mohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena) pouze vlastníkům anebo správcům
stávajících vedení technické infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva
k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. Vodoprávní úřad posoudil
předloženou stavbu z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem a k němu vydaným prováděcím
předpisům a přiloženým dokladům orgánů a účastníků řízení.
Z hlediska vodohospodářského je výše uvedená stavba možná.
S ohledem na uvedené skutečnosti rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je výše uvedeno.
Seznam všech účastníků řízení:
Obec Hodice, Povodí Moravy, s.p., Lesy České republiky, s.p., Státní pozemkový úřad, Správa
železniční dopravní cesty, státní organizace, Zemědělské družstvo "Roštýn", MUDr. Milan Bednář,
Miroslav Čáp, Miroslav Lysý, Majitelé sousedních pozemků p.č.: st. 360, 168, 170/1, 170/6, 170/7,
170/8, 170/9, 170/10, 170/11, 586/15, 586/16, 586/20, 678, 689, 703, 705, 706, 712, 713, 715, 722,
724, 725, 730, 733/2, 733/24, 733/30, 733/31, 733/32, 733/33, 735, 739, 744, 745, 748, 767/2, 771/2,
772, 775, 776/2, 7777/2, 777/3, 777/4, 777/6, 777/7, 777/8, 777/10, 778/2, 779/2, 779/3, 2747/1,
2749/2, 2759, 2789 v k.ú. Hodice.
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.
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude
stavba zahájena.
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA
Ing. Katarína R u s c h k o v á, v.r.
vedoucí odboru životního prostředí
Vypraveno dne:
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Přílohy pro stavebníka (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):
1. Ověřená PD stavby
2. Štítek „STAVBA POVOLENA“ s uvedením údajů podle ust. § 21 odst. 2 vyhl. č. 132/1998 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Jihlavy,
Obecního úřadu Hodice. 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: .............................

Datum sejmutí: ................................

.........................................................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

.........................................................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

Razítko:

Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno od: ..................................

V elektronické podobě
zveřejněno do: .................................

..........................................................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

..........................................................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

Razítko:

Razítko:
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Rozdělovník:
Účastníci řízení do vlastních rukou:
1. Obec Hodice, IČ: 002 85 862, Hodice 48, 589 01 Třešť
Účastníci řízení – doručeno veřejnou vyhláškou:
2. Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, Dřevařská 11, 601 75 Brno
3. Lesy České republiky, s.p., IČ: 421 96 451, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
4. Státní pozemkový úřad, IČ: 013 12 774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
5. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ: 709 94 234, Oblastní ředitelství Brno,
Kounicova 26, 611 43 Brno
6. Zemědělské družstvo "Roštýn", IČ: 001 36 492, Hodice 211, 589 01 Třešť
7. MUDr. Milan Bednář, Medkova 821/66, 149 00 Praha 4
8. Miroslav Čáp, Hodice 209, 589 01 Třešť
9. Miroslav Lysý, Hodice 8, 589 01 Třešť
Majitelé sousedních pozemků p.č.:
- st. 360, 168, 170/1, 170/6, 170/7, 170/8, 170/9, 170/10, 170/11, 586/15, 586/16, 586/20, 678,
689, 703, 705, 706, 712, 713, 715, 722, 724, 725, 730, 733/2, 733/24, 733/30, 733/31, 733/32,
733/33, 735, 739, 744, 745, 748, 767/2, 771/2, 772, 775, 776/2, 7777/2, 777/3, 777/4, 777/6,
777/7, 777/8, 777/10, 778/2, 779/2, 779/3, 2747/1, 2749/2, 2759, 2789 v k.ú. Hodice
Dotčené orgány:
10. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, IČ: 710 09 311, Tolstého 15, 586 01 Jihlava
11. Městský úřad Třešť, stavební odbor, Revoluční 20/1, 589 01 Třešť
12. Magistrát města Jihlavy, OŽP-OH, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
13. Magistrát města Jihlavy, OŽP-SSL, Masarykovo náměstí 1, 586 1 Jihlava
14. Magistrát města Jihlavy, OŽP-ZPF, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
15. Magistrát města Jihlavy, OŽP-OPK, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
16. Drážní úřad, IČ: 613 79 425, stavební sekce – oblast Plzeň, IČ: 613 79 425, Škroupova 11,
301 36 Plzeň
17. Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, IČ: 708 85 184, Územní odbor Jihlava, Sokolovská
2, 586 01 Jihlava
Na vědomí:
18. Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, provoz Jihlava, Mlýnská 37, 586 01 Jihlava
19. Lesy České republiky, s.p., IČ: 421 96 451, správa toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13,
602 00 Brno
Na vyvěšení:
20. Magistrát města Jihlavy – inf. centrum, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
21. Obecní úřad Hodice, IČ: 002 85 862, Hodice 48, 589 01 Třešť
22. Internet
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