M Ě S T S K Ý Ú Ř AD T Ř E B Í Č
Odbor výstavby
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

Spis č.: OV/5972/2010/Ma
Č.j.: OV 5972/2010-13770/10/Ma

V Třebíči dne 15.09.2010

VYŘIZUJE: Jaroslav Mareček
TELEFON: 568 896 185
E-MAIL:
j.marecek@trebic.cz

Veřejná vyhláška
R O Z H O D N U T Í
O UMÍSTĚNÍ STAVBY

E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera č.p.2151/6, 370 49 České Budějovice
zastoupená společností
Západomoravská elektromontážní spol.s r.o., Sadová č.p.829/1, Horka-Domky, 674 01
Třebíč 1
podal(a) dne 22.3.2010 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
"Sokolí, kabelové vedení NN pro chaty, napájeno z TS" (SB-4309-158)
na pozemku: pozemková parcela číslo 436/31, 441/4, 441/20, 441/19, 441/17, 436/27, 441/8,
441/10, 441/9, 441/11, 441/12, 436/26, 436/25, 436/24, 438/8 v katastrálním území Sokolí.
Majitelé parcel:
Josef Potůček, Čeloudova č.p.1118/58, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1
RNDr. Doc. Jiří Veselý CSc., Kolínská č.p.2272/15, Vinohrady, 130 00 Praha 3
Věra Semrádová, Červená Lhota č.p.47, 675 07 Čechtín
Jiří Sláma, Sokolí č.p.28, Třebíč, 674 01 Třebíč 1
Pavel Sláma, Sokolí č.p.28, Třebíč, 674 01 Třebíč 1
Stanislav Kratochvíl, Číhalín č.p.67, 675 07 Čechtín
Marie Kratochvílová, Číhalín č.p.67, 675 07 Čechtín
Jitka Pislcajková, Čeloudova č.p.1116/54, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1
František Rymeš, Sokolí č.p.14, Třebíč, 674 01 Třebíč 1
Marie Šloufová, Na Příkopech č.p.94/37, Týn, 674 01 Třebíč 1
Dana Vidláková, Trnava č.p.62, 674 01 Třebíč 1
Marie Dokulilová, Sokolí č.p.5, Třebíč, 674 01 Třebíč 1
František Bartl, Sokolí č.p.11, Třebíč, 674 01 Třebíč 1
Anna Bartlová, Sokolí č.p.11, Třebíč, 674 01 Třebíč 1
Roman Smejkal, Sokolí č.p.2, Třebíč, 674 01 Třebíč 1
Martin Šoustal, Úvoz č.p.868/19, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1
Jiří Svoboda, Nerudova č.p.491/28, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1
Jarmila Košiková, Zborovská č.p.373/19, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1
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Ing. Dalibor Šoustal, Úvoz č.p.868/19, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1
Ing. Marcela Šoustalová, Úvoz č.p.868/19, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1

Městský úřad Třebíč, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném
znění (dále jen "stavební zákon"), posoudil žádost podle § 90 a dále podle § 79 stavebního
zákona a na základě tohoto posouzení a provedeného veřejného ústního projednání dne
22.06.2010, podle § 92, odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném
znění

vydává
rozhodnutí o umístění stavby:
"Sokolí, kabelové vedení NN pro chaty, napájeno z TS" (SB-4309-158)
(dále jen stavba)
na pozemku: pozemková parcela číslo 436/31, 441/4, 441/20, 441/19, 441/17, 436/27, 441/8,
441/10, 441/9, 441/11, 441/12, 436/26, 436/25, 436/24, 438/8 v katastrálním území Sokolí.

Stavba obsahuje:
Bude provedeno kabelové vedení NN pro chaty v Sokolí – lokalita „U Urbánka“. Vedení
je navrženo zemním kabelem NAYY 4 x 95 mm2 – délka trasy 338 m.
Stávající kabelová skříň SS 400, která je umístěna na parcele pana Potůčka, bude
vyměněna za novou kabelovou skříň SR 846. Tato nová skříň bude vyzbrojena dvěma
velkými sadami a šesti malými sadami pojistek. Z této skříně povede nové kabelové vedení
NN typu NAYY 4 x 95 mm2 a bude kopírovat stávající polní cestu. Vedení bude smyčkováno
přes nové skříně SS 100 a SS 200. V příjezdové nezpevněné cestě k chatám bude vedení
uloženo v chráničkách typu AROT 110.
Podmínky:
Pro umístění stavby a zpracování projektové dokumentace (dále jen PD) se stanovují
tyto podmínky:
1. Funkční poslání:
Elektrifikace stávající chatové lokality v Sokolí – lokalita „U Urbánka“.
2. Architektonické a urbanistické podmínky:
V chatové lokalitě v Sokolí bude provedeno nové kabelové vedení zemním kabelem
NAYY 4 x 95 mm2. Stávající kabelová skříň SS 400 bude vyměněna za novou kabelovou
skříň SR 846. Tato nová skříň bude vyzbrojena dvěma velkými sadami a šesti malými
sadami pojistek. Z této skříně povede nové kabelové vedení NN typu NAYY 4 x 95 mm2.
Vedení bude smyčkováno přes nové skříně SS 100 a SS 200. U vjezdů k chatám bude
vedení uloženo v chráničkách typu AROT 110.
Zemní kabelová rýha bude provedena v trase dle vzorových řezů. V trasách
nezpevněných příjezdových cest bude kabel vybaven chráničkou, v ostatních případech
kabelového vedení bude kabel opatřen pouze výstražnou fólií.

Strana 2 (celkem 8)

Čj.:OV 5972/2010-13770/10/Ma

3. Investor si zajistí před zahájením prací vytyčení podzemních vedení přímo v terénu
a dodrží podmínky správců jednotlivých sítí:
E.ON Česká republika, s.r.o., RSS VN a NN Jihlava se sídlem v Třebíči (vyjádření ze dne
29.1.2010, zn.: D8626-Z051002557).
4. Podmínky plynoucí z požadavků účastníků řízení a dotčených orgánů:
MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí (stanovisko ze dne 8.2.2010 pod zn.:
OŽP1243/2010-4140/10/P):
Vodní hospodářství
Z vodohospodářského hlediska je výše uvedená stavba možná při splnění následujících
podmínek:
1) Pokud při provádění stavebních prací dojde ke styku se zařízeními či objekty majícími
vodohospodářský význam (vodovody, kanalizace, meliorace apod.), musí být
prokazatelně respektovány písemné požadavky jejich správců nebo vlastníků. Před
zahájením prací musí být taková zařízení vytyčena od těchto správců nebo vlastníků.
2) Při stavební činnosti nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod
závadnými látkami.
Odpadové hospodářství
K realizaci uvedené akce není námitek – odpady, které vzniknou při této akci, využít nebo
odstranit v souladu s povinnostmi původců (§ 16 zák. č.185/2001 Sb. o odpadech).
Ochrana přírody a krajiny
V rámci akce „Sokolí, kabelové vedení pro chaty“ požadujeme dodržení ČSN DIN 83
9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních
ploch při stavebních pracích. Nedodržením této normy by mohlo dojít k poškození
stávající vzrostlé zeleně. (Poškození zeleně je zákonem kvalifikováno jako protiprávní
jednání na úseku ochrany přírody - § 88 zák. č.114/92 Sb.). V případě, že bude nezbytné
přistoupit ke kácení dřevin, je nutno podat žádost – prostřednictvím vlastníka pozemku –
k orgánu ochrany přírody MěÚ Třebíč, odbor ŽP.
Ochrana PUPFL
Z předložené dokumentace vyplývá, že stavební činností dojde k dotčení pozemků
určených k plnění funkcí lesa i pozemků ve vzdálenosti kratší než 50 m od okraje lesa,
proto upozorňujeme na nutnost vydání závazného stanoviska dle § 14 odst. 2 zák.
č.289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, příslušným orgánem
státní správy lesů (MěÚ Třebíč, OŽP, Masarykovo nám. 116/6).
MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí (souhlas ze dne 01.06.2010 pod zn.: OŽP
6665/2010-27454/10/Sl)
s návrhem trasy „Sokolí, kabelové vedení NN pro chaty, lokalita U Urbánka“ – zemní
vedení NN – dle § 7 odst.3 zákona, která vede přes zemědělské pozemky v katastrálním
území Sokolí půdami I., II. a IV. třídy ochrany zemědělské půdy dle přiloženého zákresu
trasy v mapě katastru nemovitostí, který je nedílnou součástí tohoto souhlasu.
Podmínky souhlasu:
1) provádění prací bude včas projednáno se všemi vlastníky, případně nájemci
dotčených pozemků, náležejících do zemědělského půdního fondu,
2) žadatel (investor) je povinen pro pokládku zemního kabelu NN zajistit na vlastní
náklad řádné provedení skrývky ornice a její oddělené ukládání od ostatního výkopu
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na dotčených zemědělských pozemcích nad výkopovou rýhou v šíři cca 1 m ; zajistit
minimální dotčení zemědělských pozemků při práci s těžkou mechanizací,
3) po ukončení stavebně-montážních prací budou veškeré povrchy pozemků, na kterých
nebudou umístěny stavby, upraveny do původního stavu a předány jejich uživatelům,
4) pokud dojde k dotčení pozemků s vloženými investicemi do půdy (meliorační
zařízení), investor zajistí opravu na vlastní náklady,
5) při provádění stavby je žadatel (investor) povinen učinit opatření k zabránění úniku
pevných, kapalných a plynných látek, poškozujících zemědělský půdní fond a jeho
vegetační kryt,
6) doba záboru pozemků spadajících do ZPF nepřesáhne dobu 12 měsíců včetně
uvedení do původního stavu a předání zpět k zemědělskému využívání. Pokud by
byla tato doba delší, je investor povinen požádat místně příslušný orgán ZPF o
dočasné odnětí zemědělské půdy ze ZPF.
MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí (závazné stanovisko ze dne 19.3.2010 pod zn.:
OŽP 3602/2010-12860/10/Ro):
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů věcně a
místně příslušný dle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a
doplnění některých zákonů (dále „lesní zákon“) a § 11 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů (dále „správní řád“) přezkoumal
veškeré dostupné podklady a na základě ustanovení § 14 odst. 2 lesního zákona, § 149
odst. 1 správního řádu souhlasí:
1)

s přímým dotčením lesních pozemků p.č.436/24 (dle KN), p.č.436/25 (dle KN),
p.č.436/26 (dle KN), p.č.436/27 (dle KN) a p.č. 436/31 (dle KN) všechny v k.ú.Sokolí
pro akci: „Sokolí, kabelové vedení pro chaty, napájeno z TS“,

2)

s dotčením pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa pro výše uvedenou akci.
Tento souhlas se týká lesních pozemků p.č.436/28 (dle KN), p.č.436/29 (dle KN),
p.č.436/30 (dle KN), p.č.436/32 (dle KN) a p.č.436/52 (dle KN) všechny v k.ú.Sokolí.

Tento souhlas neopravňuje k jakémukoliv dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa
ani nadzemních a podzemních částí na nich rostoucích lesních porostů.
Tento souhlas se vydává jako závazné stanovisko, není samostatným rozhodnutím ve
správním řízení a zároveň neřeší otázku povolení stavby.
Před začátkem stavebních prací podáte žádost, na základě které bude vedeno správní
řízení ve věci dočasného odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa ve smyslu
lesního zákona.
5. Požadavky na tvorbu a ochranu životního prostředí: Stavba nebude mít negativní vliv
na životní prostředí.
6. Podmínky plynoucí z obecných technických požadavků na výstavbu: Stavba bude
splňovat podmínky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (dále
jen "OTP") a vyhlášky č. 501/2006Sb., o obecných požadavcích na využívání území, obě
ve znění platných právních předpisů.
7. Podmínky hygienické, protipožární apod. jsou dány příslušnými předpisy a ustanoveními.
8. Stavba nevyžaduje dle ustanovení § 103 odst. 1 stavebního zákona stavební povolení
ani ohlášení stavebnímu úřadu.
9. Územní rozhodnutí je závazné i pro právní nástupce žadatele a ostatní účastníky
územního řízení.
10. Toto rozhodnutí má platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci.
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Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 zák
č. 500/2004 Sb., (správní řád):
E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera č.p.2151/6, 370 49 České Budějovice
zast. společností Západomoravská elektromontážní spol.s r.o., Sadová č.p.829/1,
Horka-Domky, 674 01 Třebíč.
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

O d ů v o d n ě n í:
Dne 22.3.2010 podal(a) E.ON Distribuce, a.s., zast. společností Západomoravská
elektromontážní spol.s.r.o. na Městský úřad Třebíč, odbor výstavby žádost o vydání
rozhodnutí o umístění stavby: "Sokolí, kabelové vedení NN pro chaty, napájeno z TS" (SB4309-158) na pozemku: pozemková parcela číslo 436/31, 441/4, 441/20, 441/19, 441/17,
436/27, 441/8, 441/10, 441/9, 441/11, 441/12, 436/26, 436/25, 436/24, 438/8 v katastrálním
území Sokolí. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.
Žádost byla i v průběhu řízení doložena těmito rozhodnutími, stanovisky, vyjádřeními:
MěÚ Třebíč, oddělení Úřad územního plánování (ze dne 28.05.2010, zn.. OÚÚP 16/201026528/10/Nev)
Město Třebíč zast. odborem správy majetku města MěÚ Třebíč (ze dne 3.2.2010, zn.:
OSMM 535/2010-4163/10/Mv)
MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí (ze dne 8.2.2010, zn.: OŽP 1243/2010-4140/10/P; ze
dne 1.6.2010, zn.: OŽP 6665/2010-27454/10/Sl; ze dne 19.3.2010, zn.: OŽP 3602/201012860/10/Ro)
Lesy ČR, s.p., lesní správa Třebíč (ze dne 19.2.2010)
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, územní odbor Třebíč (ze dne 31.5.2010, e.č.:
HSJI-301/10-5-PP-2010)
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina. územní pracoviště Třebíč (ze dne 28.5.2010, č.j.:
H555J2TR2121S/10-Cel)
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor dopravy a SH (ze dne 1.3.2010, č.j.: KUJI 14304/2010)
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (ze dne 4.3.2010, č.j.: 24939/10/MJI/000)
Jihomoravská plynárenská, a.s. (ze dne 29.1.2010, zn.: 271/10/117)
E.ON Česká republika, a.s. (ze dne 29.1.2010, zn.: D8626-Z051002557)
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Třebíč (ze dne 2.2.2010, zn.:
499/2010/Kl)
TTS energo s.r.o. (Třebíč) (ze dne 28.1.2010, zn.: 1-3/2010)
Na základě předložené žádosti Městský úřad Třebíč, odbor výstavby oznámil veřejnou
vyhláškou ze dne 14.05.2010 zahájení územního řízení účastníkům řízení, dotčeným
orgánům a veřejnosti a stanovil veřejné ústní projednání na den 22.6.2010.
Vzhledem k tomu, že stavba je umisťována v území, kde je vydán územní plán, bylo
oznámení o zahájení řízení účastníkům řízení uvedených v § 85 odst. 1 stavebního zákona
doručeno jednotlivě, účastníkům řízení uvedených v § 85 odst. 2 stavebního zákona
veřejnou vyhláškou.
Stavební úřad v oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu
jednání upozornil, že závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení
a připomínky veřejnosti mohou být uplatněny nejpozději při tomto veřejném ústním jednání,
jinak k nim nebude přihlédnuto. Dále stavební úřad poučil účastníky řízení, aby ve svých
námitkách uvedli skutečnosti, které zakládají jejich postavení jako účastníka řízení, a důvody
k podání námitek, a že k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Oznámení bylo vyvěšeno na úřední desce dne 17.05.2010 a bylo sejmuto dne 02.06.2010.
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Návrhy, připomínky a námitky účastníků řízení: Ve stanovené lhůtě ani při konání
veřejného ústního jednání nebyly vzneseny žádné námitky ani návrhy účastníků řízení.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti: Ve stanovené lhůtě ani při konání veřejného ústního
jednání nebyly vzneseny žádné připomínky veřejnosti.
Vyjádření účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí
nevyjádřili.
Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto
rozhodnutí. V případě nepřítomnosti zástupců jednotlivých dotčených orgánů při jednání,
byla použita jejich původní stanoviska předložená k žádosti.
Souhlasu s vynětím předmětných pozemků ze ZPF dle ustanovení § 9 zákona č. 334/1992
Sb. v platném znění není třeba.
Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků územního řízení podle § 85 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákon), a ve smyslu § 27 zákona
č. 500/2004, správní řád. Přitom vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně
možného způsobu jejího provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho
prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že rozhodnutím mohou být přímo dotčena
vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům a stavbám na nich a vlastnická či jiná věcná
práva k sousedním stavbám anebo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, u těchto
osob, kterým přiznal postavení účastníka řízení:
Účastníci řízení podle:
§ 85 odst. 1 stavebního zákona:
E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera č.p.2151/6, 370 49 České Budějovice
zast. společností Západomoravská elektromontážní spol.s r.o., Sadová č.p.829/1, HorkaDomky, 674 01 Třebíč 1
Město Třebíč, zast. místostarostou Milošem Maškem
§ 85 odst. 2 stavebního zákona:
Josef Potůček, Čeloudova č.p.1118/58, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1
RNDr. Doc. Jiří Veselý CSc., Kolínská č.p.2272/15, Vinohrady, 130 00 Praha 3
Věra Semrádová, Červená Lhota č.p.47, 675 07 Čechtín
Jiří Sláma, Sokolí č.p.28, Třebíč, 674 01 Třebíč 1
Pavel Sláma, Sokolí č.p.28, Třebíč, 674 01 Třebíč 1
Stanislav Kratochvíl, Číhalín č.p.67, 675 07 Čechtín
Marie Kratochvílová, Číhalín č.p.67, 675 07 Čechtín
Jitka Pislcajková, Čeloudova č.p.1116/54, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1
František Rymeš, Sokolí č.p.14, Třebíč, 674 01 Třebíč 1
Marie Šloufová, Na Příkopech č.p.94/37, Týn, 674 01 Třebíč 1
Dana Vidláková, Trnava č.p.62, 674 01 Třebíč 1
Marie Dokulilová, Sokolí č.p.5, Třebíč, 674 01 Třebíč 1
František Bartl, Sokolí č.p.11, Třebíč, 674 01 Třebíč 1
Anna Bartlová, Sokolí č.p.11, Třebíč, 674 01 Třebíč 1
Roman Smejkal, Sokolí č.p.2, Třebíč, 674 01 Třebíč 1
Martin Šoustal, Úvoz č.p.868/19, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1
Jiří Svoboda, Nerudova č.p.491/28, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1
Jarmila Košiková, Zborovská č.p.373/19, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1
Ing. Dalibor Šoustal, Úvoz č.p.868/19, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1
Ing. Marcela Šoustalová, Úvoz č.p.868/19, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1
E.ON Česká republika, s.r.o. RSS VN a NN Jihlava, pracoviště Třebíč, Riegrova 78, 674 01
Třebíč 1
Město Třebíč zast. odborem SMM MěÚ Třebíč, Karlovo nám. 55, 674 01 Třebíč 1
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Dále dospěl stavební úřad k závěru, že účastnická ani jiná věcná práva k dalším pozemkům
a stavbám nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.
Stavební úřad posoudil umístění stavby podle § 90 stavebního zákona a shledal, že její
umístění odpovídá hlediskům péče o životní prostředí. Umístění vyhovuje obecným
technickým požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území i předpisům, které stanoví hygienické a protipožární podmínky.
Kladná stanoviska dotčených orgánů hájících zájmy chráněné podle zvláštních předpisů byla
k žádosti doložena a žádné z nich není ve vzájemném rozporu.
Umístění stavby je v souladu se závaznou i směrnou částí schválené územně plánovací
dokumentace.

P o u č e n í:
Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho
oznámení ke Krajskému úřadu kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, odboru územního
plánování a stavebního řádu, podáním u zdejšího stavebního úřadu.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odstavec 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému výroku
rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními
předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti části
Odůvodnění je nepřípustné (dle § 82 odstavec 1 a 2 správního řádu).
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal
správnímu orgánu a aby každý účastník (podle § 85 odst. 1 stavebního zákona) dostal jeden
stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na
náklady účastníka (dle § 82 odstavec 2 správního řádu).
Územní rozhodnutí o umístění stavby platí 2 roky ode dne nabytí právní moci,
nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší.

otisk úředního razítka

Jaroslav Mareček
úředník odboru výstavby

Obdrží:
Účastníci řízení:
Město Třebíč, zast. místostarostou Milošem Maškem, Karlovo nám. 55, 67401 Třebíč 1
František Šeda, Sokolí č.p.40, 674 01 Třebíč 1 – s žádostí o vyvěšení
Datová schránka:
Západomoravská elektromontážní spol.s r.o., Sadová č.p.829/1, Horka-Domky, 67401 Třebíč
1, DS: PO, m3vcn8c
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Dotčené orgány:
MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č.p.116/6, 67401 Třebíč 1
MěÚ Třebíč, oddělení Úřad územního plánování, Karlovo nám. 55, 67401 Třebíč 1
Datová schránka:
HZS kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, Žďárského 1, 67401 Třebíč 1, DS: OVM, ntdaa7v
KHS kraje Vysočina, územní pracoviště Třebíč, Bráfova 31, 67401 Třebíč 1, DS: OVM_R,
vzxiuw8
KÚ kraje Vysočina, odb. dopravy a SH, Žižkova č.p.1882/57, 58733 Jihlava, DS: OVM,
ksab3eu
Na vědomí
E.ON Česká republika, s.r.o. RSS VN a NN Jihlava, pracoviště Třebíč, Riegrova 78, 67401
Třebíč 1

Upozornění:
Upozorňujeme navrhovatele, že ověřený situační výkres (mapový podklad) k územnímu
rozhodnutí je možné si vyzvednout, po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, na zdejším
stavebním úřadě.
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, stanovený podle položky 18 písm. a) ve výši 1000,- Kč, sazebníku správních
poplatků byl uhrazen dne 22.03.2010, variabilní symbol: 9020008120.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne ....................

Sejmuto dne .....................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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