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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Moravské Budějovice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost
o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne
28.08.2017 podal
Obec Litohoř, IČO 00378062, Litohoř 155, 675 44 Litohoř
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí o umístění stavby
Splašková kanalizace a odkanalizování části obce Litohoř

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 208/11, parc. č. 1221/10 v katastrálním území Jakubov u
Moravských Budějovic, st. p. 88/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 90 (zastavěná plocha a nádvoří), st.
p. 91 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 92 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 95/1 (zastavěná plocha a
nádvoří), st. p. 96 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 97 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 98 (zastavěná
plocha a nádvoří), st. p. 99 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 143/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p.
144 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 145 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 146 (zastavěná plocha a
nádvoří), st. p. 147 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 148 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 150
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 151 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 158 (zastavěná plocha a
nádvoří), st. p. 275 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 7/1 (ostatní plocha), parc. č. 800/1 (ostatní
plocha), parc. č. 800/12 (ostatní plocha), parc. č. 800/13 (ostatní plocha), parc. č. 800/15 (ostatní plocha),
parc. č. 801/4 (ostatní plocha), parc. č. 824/1 (ostatní plocha), parc. č. 824/2 (ostatní plocha), parc. č.
1075/3 (zahrada), parc. č. 1075/4 (zahrada), parc. č. 1087 (zahrada), parc. č. 1088/1 (zahrada), parc. č.
1088/2 (ostatní plocha), parc. č. 1094 (zahrada), parc. č. 1098/2 (zahrada), parc. č. 1098/3 (zahrada), parc.
č. 1100/1 (orná půda), parc. č. 1124/4 (ostatní plocha), parc. č. 1125/2 (zahrada), parc. č. 1125/4 (ostatní
plocha), parc. č. 1125/5 (zahrada), parc. č. 1126/1 (orná půda), parc. č. 1126/2 (zahrada), parc. č. 1126/8
(ostatní plocha), parc. č. 1128/1 (ostatní plocha), parc. č. 1128/11 (ostatní plocha), parc. č. 1128/12
(ostatní plocha), parc. č. 1321 v katastrálním území Litohoř.
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Druh a účel stavby
Jedná se o splaškovou kanalizaci
Popis stavby
Splašková kanalizace bude složena ze 4 nových tras rozlišených na "A", "B", "C" a Splašková
kanalizace - tlaková. Splašková kanalizace "A" bude vedena do podzemní čerpací jímky umístěné na
pozemku 208/10, ze které bude veden výtlak potrubím d63 (od armaturní šachty d110) do nové
šachty ŠB8 splaškové kanalizace "B". Splašková kanalizace "B" bude zaústěna do stávající
kanalizace umístěné před budovou Obecního úřadu. Splašková kanalizace označená "C" bude
zaústěna do šachty ŠB4 splaškové kanalizace "B".
Potrubí hlavních tras i potrubí na odbočkách bude umístěno s krytím minimálně 1,8m (v
komunikaci). Hloubka uložení, krytí a vzdálenost od ostatních sítí musí odpovídat normě 736005.
Přípojky budou PP nebo PVC dimenze DN150 SN10 a budou napojeny pomocí odbočné tvarovky
250/150 v úhlu 45°. Kanalizační přípojky budou na hranici připojovaného pozemku opatřeny
domovní šachtičkou DN400. Potrubí splaškové gravitační kanalizace bude z hladkých plných trub
PP DN250 min. SN12. Výtlačné potrubí bude z plastových trub PE100, SDR17. Od čerpací stanice
bude potrubí dimenze d63, od místa napojení výtlaku Jakubova bude potrubí dimenze d110.
Čerpací stanice je navržena z železobetonových prvků s poklopem s dvěma poklopy. Čerpací stanice
bude opatřena žebříkem nerezovou lávkou česlicovým košem a dvěma čerpadly. Na přítoku bude
umístěno šoupátko. Výtlačné potrubí bude umístěn 1,5m pod povrchem. Ke stanici bude dovedeno v
chráničce kabelové vedení pro zásobování čerpadel el. energií. Na výtlačném potrubí budou osazeny
zpětné klapky a nožové uzávěry. Vystrojení bude umožňovat vypouštění výtlačného potrubí. Čerpací
stanice bude mít bezdrátový přenos na dispečink provozovatele a bude synchronizována s
plánovanou čerpací stanicí z obce Jakubov. Povrch u čerpací stanice bude zpevněn a bude
umožňovat obracení její obsluhy.
Revizní vstupní šachty jsou navrženy z betonových prvků DN1000 a jsou umístěny do středu
jízdního pruhu, tak aby nebyly pojížděny vozidly. Poklopy budou litinové třídy D bez odvětrávání.
Pro zásobování čerpací stanice bude osazen typový rozvaděč RSC 6.
Kapacity stavby
Splašková kanalizace A DN 250 SN12 v délce 289 m
Splašková kanalizace B DN 250 SN12 v délce 23 6m
Splašková kanalizace C DN 250 SN12 v délce 94 m
Splašková kanalizace - tlaková D63/110 v délce 341 m

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
- st. p. 79, 81/1, 143/2, 183/1, parc. č. 1075/1, 1075/2, 1076, 1077, 1078, 1079, 1081, 1083, 1084,
1095, 1099/3 v katastrálním území Litohoř
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 79, 81/1, 143/2, 183/1, parc. č. 1075/1, 1075/2, 1076, 1077, 1078, 1079, 1081, 1083, 1084,
1095, 1099/3 v katastrálním území Litohoř
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Litohoř č.p. 127, č.p. 125 a č.p. 155

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1.

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres 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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III. Stanoví podmínky pro provedení stavby
1.

Stavba bude provedena podle dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, ověřené stavebním
úřadem, kterou vypracoval Ing. Jan Sedlák ČKAIT 1003073, Leoše Janáčka 6, 586 01 Jihlava.
Případné změny musí být předem projednány a povoleny podle příslušného ustanovení stavebního
zákona.
2. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. - o technických
požadavcích na výstavbu, upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických
zařízení staveb, a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem a předpisů na stavbu se
vztahujících.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
(zejména příslušná ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., tj. zákona o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a jeho prováděcího předpisu, tj. nař. vlády č. 591/2006 Sb.,
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích) a dbát
o ochranu zdraví a života osob na staveništi.
4. Zhotovitel stavby je povinen podle § 156 stavebního zákona pro stavbu použít jen takové výrobky,
materiály a konstrukce, které odpovídají požadavkům daným v citovaném ustanovení.
5. Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 24e vyhl. č. 501/2006 Sb. (v platném znění) a
bude organizováno v rozsahu dle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Před
zahájením stavby je dle § 152 stavebního zákona stavebník povinen umístit na viditelném místě u
vstupu na staveniště štítek o povolení stavby (rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným
způsobem s uvedením údajů ze štítku). Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje
na něm uvedené zůstaly čitelné, a stavebník je povinen jej ponechat na místě stavby až do dokončení
stavby. Stavební činnost bude uskutečňována tak, aby vzhledem k okolní zástavbě byly veškeré její
negativní vlivy sníženy na minimum. Práce, jejichž hlučnost by přesahovala 50 dB, nebudou proto
prováděny v době od 21 hodin do 7 hodin. V případě zásahu do veřejných ploch nebo komunikací je
nutno předem požádat o souhlas příslušného vlastníka a správce. Rovněž případný zásah do
soukromých pozemků musí být projednán předem s jejich vlastníky. Po celou dobu výstavby
předmětné stavby bude také staveniště (v celém rozsahu) zajištěno proti vniknutí nepovolaných
osob.
6. Na stavbě nebo na staveništi musí být k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady,
týkající se prováděné stavby nebo její změny a musí být veden stavební deník.
7. Při provádění stavby nesmí být narušeny nadzemní a podzemní stávající sdělovací kabely, zařízení,
vedení a potrubí. Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení,
musí být o tom neprodleně uvědomen vlastník tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro
provádění prací.
8. Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání
sousedních pozemků nebo staveb a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků
nebo staveb - zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení práv vlastníků sousedních
pozemků nebo staveb, k ohrožení zdraví a života osob, k poškozování majetku a ničení zeleně, k
nepořádku na staveništi,…apod. Při provádění stavby nesmí být také nad přípustnou míru
znečišťováno životní prostředí a přilehlé komunikace, okolní zástavba nesmí být nad přípustnou
míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Zároveň také nesmí dojít ke znečišťování terénu,
povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami. Po skončení prací je
stavebník povinen uvést okolí stavby (sousední pozemek nebo stavbu) do původního nebo náležitého
stavu.
9. V průběhu stavby budou jednotlivé stavební práce prováděny tak, aby byl zajištěn bezpečný přístup
a příjezd k jednotlivým pozemkům anebo stavbám dotčených shora uvedenou stavbou.
10. Při provádění stavebních prací bude zajištěna bezpečnost chodců a bezpečnost silničního provozu na
stávajících přilehlých komunikacích. V případě znečištění či poškození stávajících přilehlých
komunikací během provádění stavebních prací, zajistí investor (stavebník) jejich průběžné čištění a
případné opravy (tzn., že zajistí jejich uvedení do původního nebo náležitého stavu).
11. Terén pozemků, dotčených výše uvedenou stavbou, bude po provedení stavebních prací uveden
zhotovitelem stavby do původního nebo náležitého stavu.
12. Dojde-li dle § 176 odst. 1 stavebního zákona při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti
s tím k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí
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přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález
stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit
opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a práce v místě nálezu přerušit
(tuto povinnost může stavebník přenést smlouvou na stavebního podnikatele nebo na osobu
zabezpečující přípravu stavby či provádějící jiné práce podle stavebního zákona); stavební úřad
v dohodě s příslušným dotčeným orgánem stanoví podmínky k zabezpečení zájmů státní památkové
péče a ochrany přírody a krajiny, popřípadě rozhodne o přerušení prací.
Podmínky dotčených orgánů státní správy
1. Nebyly stanoveny podmínky, vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy
podle § 149 správního řádu.
Podmínky správců a vlastníků dotčených pozemků a podmínky správců a vlastníků technické a dopravní
infrastruktury
2. Budou respektovány podmínky stanovené ve vyjádřeních účastníků řízení, které jsou nedílnou
součástí projektové dokumentace v dokladové části „E“, a kterými jsou:
- podmínky vyjádření České telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) ze dne 02.08.2017,
č.j. 681083/17
- podmínky vyjádření E.ON Servisní, s.r.o. ze dne 02.08.2017, č.j. D8626-16193611
- podmínky vyjádření GridServices, s. r.o., vydaného dne 28.08.2017 pod zn. 5001572838
- podmínky vyjádření itself, s.r.o. ze dne 22.08.2017, č.j. 17/003437
- podmínky vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, p.o. ze dne 31.07.2017, č.j.
TSO/Mu/009190/2017
- podmínky vyjádření Optokon a.s. ze dne 08.08.2017
- podmínky vyjádření Povodí Moravy, s.p. ze dne 18.08.2017, č.j. PM044439/2017-203/Ou
- podmínky vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava ze dne 30.08.2017, č.j.
21562/ŘSD/39200/2017
- podmínky vyjádření Vodárenské akciové společnosti, a.s., divize Třebíč ze dne 24.08.2017,
č.j. TR/4354-2/2017-On
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního
orgánu:
Obec Litohoř, IČO 00378062, Litohoř 155, 675 44 Litohoř
Odůvodnění:
Dne 28.08.2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
Stavební úřad podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního
jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro
posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 16 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení
uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje
obecným požadavkům na využívání území.
Podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona byla účastníkem řízení stanovena obec Jakubov u
Moravských Budějovic, a obec Litohoř, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn.
Účastníky územního řízení byli, podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, vlastníci pozemků, na
kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a nejsou sami žadatelé. Účastníky řízení byli stanoveni:
Ing. Helena Dreslová, Ing. Dana Filipská, Ing. František Filipský, Dr. Helena Janoštíková, Petr Jelínek,
Lenka Jelínková, Ing. Ladislav Kabelka, Pavel Kabelka, Marie Kabelková, Marie Kalábová, Renata
Komínková, Edita Kusá, Jaroslav Kusý, František Kyprý, Marie Machovcová, Ing. Antonín Navrátil,
Mgr. Jana Navrátilová, Jan Nevoral, Petr Nevoral, Marie Nevoralová, Ilona Plačková, František Smetana,
Ivana Šabatková, Pavel Štěpánek, Pavel Tesař, Pavlína Tučková, Ing. Kamila Vedrová, Josef Venuta,
Anežka Venutová, Dana Zelenková, Hana Zelenková, LITON, spol. s r.o., Ředitelství silnic a dálnic ČR
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Účastníky územního řízení byli, podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, osoby, jejichž vlastnické
nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být
územním rozhodnutím přímo dotčeno:
CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., E.ON Distribuce a.s., GasNet s.r.o., itself s.r.o.,
OPTOKON a.s., Vodárenská akciová společnost a.s., Divize Třebíč
Stavební úřad v oznámení o zahájení územního řízení poučil účastníky řízení, že obec uplatňuje v
územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení
podle § 85 odst. 2 písm. a) a b), může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým
je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. c), může v
územním řízení uplatňovat námitky, pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný
zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují
uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky
řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je
v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.
Ve vedeném územním řízení posoudil stavební úřad záměr žadatele podle § 90 stavebního zákona a
zjistil, že záměr stavba je navrhována v souladu s cíly a úkoly územního plánování, zejména
s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území.
Stavební úřad zjistil, že záměrem žadatele je umístění stavby veřejné technické infrastruktury.
Stavební úřad ve vedeném územním řízení zjistil, že umístění stavby je v souladu se schválenou územně
plánovací dokumentací obce Jakubov u Moravských Budějovic, která nabyla účinnosti dne 14.02.2014 a
obce Litohoř, která nabyla účinnosti dne 11.06.2010
Stanoviska sdělili:
- Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč stanovisko
- Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč stanovisko
- Městský úřad Moravské Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovisko
- Městský úřad Moravské Budějovice, odbor životního prostředí stanovisko
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
- Veřejnost neuplatnila připomínky
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu kraje
Vysočina Jihlava podáním u zdejšího správního orgánu.
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.
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Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí 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.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

otisk úředního razítka
Ing. Vlastimil Novotný
vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem
oznámení.
Datum vyvěšení: ………………………………..

Datum sejmutí: …………………………………

………………………………………………......
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

………………………………………………......
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

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

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

………………………………………………......
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

………………………………………………......
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

Zdvořile žádáme, po sejmutí opatření z úřední desky, o jeho vrácení s potvrzením o vyvěšení.

Příloha:
Ověřená situace
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve
výši 1000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč, celkem 4000 Kč byl zaplacen dne
30.08.2017.
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Obdrží:
účastníci (dodejky)
Obec Litohoř, IDDS: x72avy2
Ing. Helena Dreslová, Litohoř č.p. 11, 675 44 Lesonice
Ing. Dana Filipská, Litohoř č.p. 117, 675 44 Lesonice
Ing. František Filipský, Litohoř č.p. 117, 675 44 Lesonice
MUDr. Helena Janoštíková, Litohoř č.p. 101, 675 44 Lesonice
Petr Jelínek, IDDS: ejqh3vq
Lenka Jelínková, Litohoř č.p. 131, 675 44 Lesonice
Ing. Ladislav Kabelka, Litohoř č.p. 113, 675 44 Lesonice
Pavel Kabelka, Litohoř č.p. 104, 675 44 Lesonice
Marie Kabelková, Litohoř č.p. 113, 675 44 Lesonice
Marie Kalábová, Litohoř č.p. 107, 675 44 Lesonice
Renata Komínková, Litohoř č.p. 143, 675 44 Lesonice
Edita Kusá, Mánesova č.p. 1506, 676 02 Moravské Budějovice 2
Jaroslav Kusý, Mánesova č.p. 1506, 676 02 Moravské Budějovice 2
František Kyprý, Litohoř č.p. 105, 675 44 Lesonice
Marie Machovcová, Velký Újezd č.p. 7, Kojatice, 675 32 Třebelovice
Ing. Antonín Navrátil, Slunečná č.p. 1350, 334 01 Přeštice
Mgr. Jana Navrátilová, Slunečná č.p. 1350, 334 01 Přeštice
Jan Nevoral, Gagarinova č.p. 1392, 676 02 Moravské Budějovice 2
Petr Nevoral, Litohoř č.p. 110, 675 44 Lesonice
Marie Nevoralová, Litohoř č.p. 110, 675 44 Lesonice
Ilona Plačková, Litohoř č.p. 103, 675 44 Lesonice
František Smetana, Litohoř č.p. 116, 675 44 Lesonice
Ivana Šabatková, Litohoř č.p. 216, 675 44 Lesonice
Pavel Štěpánek, Jackov č.p. 64, Moravské Budějovice, 675 41 Nové Syrovice
Pavel Tesař, Litohoř č.p. 108, 675 44 Lesonice
Pavlína Tučková, Litohoř č.p. 113, 675 44 Lesonice
Ing. Kamila Vedrová, Štoky č.p. 361, 582 53 Štoky
Josef Venuta, Litohoř č.p. 102, 675 44 Lesonice
Anežka Venutová, Litohoř č.p. 102, 675 44 Lesonice
Dana Zelenková, Litohoř č.p. 106, 675 44 Lesonice
Hana Zelenková, Litohoř č.p. 112, 675 44 Lesonice
LITON, spol. s r.o., IDDS: 93mis8g
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
E.ON Distribuce, a. s., IDDS: nf5dxbu
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
itself s.r.o., IDDS: bwgyq4a
OPTOKON a.s., IDDS: s7grkte
Vodárenská akciová společnost, a. s., Divize Třebíč, IDDS: siygxrm
Účastníci veřejnou vyhláškou
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: st. p. 143/2, 183/1, 81/1, 79,
parc. č. 1099/3, 1075/1, 1095, 1075/2, 1076, 1077, 1078, 1079, 1081, 1083, 1084 v katastrálním území
Litohoř
dotčené správní úřady
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, IDDS: ntdaa7v
Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč, IDDS:
vzxiuw8
Městský úřad Moravské Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství, nám. Míru č.p. 31, 676 02
Moravské Budějovice 2
Městský úřad Moravské Budějovice, odbor životního prostředí, nám. Míru č.p. 31, 676 02 Moravské
Budějovice 2

