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Wessels s.r.o. 
Zámecká 14 
698 01  Veselí nad Moravou 
 
v zastoupení na základě plné moci 
 
Studio Anarchitekt s.r.o. 
Chocholouškova 35 
180 00  Praha 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

ROZHODNUTÍ 
 

Výroková část: 

MěÚ Hrotovice, odbor výstavby a ŽP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) 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 přezkoumal podle § 84 až 91 a 
§ 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 
11.4.2011 podal 

Wessels s.r.o., IČ 253 19 604, Zámecká 14, 698 01  Veselí nad Moravou, 
 

v zastoupení na základě plné moci 
 

Studio Anarchitekt s.r.o., IČ 283 89 204, Chocholouškova 35, 180 00  Praha 

 (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání: 

 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu 

s t a v e b n í   p o v o l e n í 

na stavbu: 

 ZÁMEK DALEŠICE - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA zámeckého areálu 
        SO.A3.  PROHLÍDKOVÁ TRASA S EXPOZICÍ 

 
 (dále jen "stavba") na pozemku st. p. 2/1, 2/2, 2/3, 3, parc. č. 17/2, 17/7, 17/13, 732/4, 734, 783, 800/5,  
830/4, 848, 849 v katastrálním území Dalešice. 

 

a podle § 74 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (správního řádu) 

odkládá 

vykonatelnost rozhodnutí do doby nabytí právní moci územního rozhodnutí. 
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Stavba obsahuje: 

• V rámci realizace prohlídkové trasy SO.A3 dojde k těmto stavebním úpravám : 

-  rekonstrukce autentické podoby historických prostor části zámku 
-  vestavba výtahového tělesa v severní křídle budovy 
-  vestavba sociálního zázemí pro návštěvníky v 1.NP a 2.NP 
-  sanace části zámku proti vzlínající zemní vlhkosti 
-  oprava střechy a krovu nad částí prohlídkové trasy 
-  obnovení komínových těles dle historické dokumentace 
-  zesílení trámových konstrukcí krovu v rámci záchrany původní štukové výzdoby v 2np jižního křídla 
-  zabezpečení EPS, EZS části prohlídkové trasy dle podmínek NPU 
-  vestavba TZB nutného pro zajištění celoroční funkce prohlídkové trasy - vytápění a ohřev TUV,  

VZT,   ZTI 
-  napojení prohlídkové trasy na nové areálové rozvody elektro, vody, kananalizace, slaboproud 
-  restaurování kamenných prvků interiéru včetně vstupního portálu 
-  restaurování štukové výzdoby 
Rozsah stavby v rámci realizace prohlídkové trasy : 
1.PP – schodiště, výtah, toaleta páni, rozvodna elektro, strojovna VZT a kotelna. 
1.NP – vstupní průjezd, pokladna recepce, zázemí recepce, nástup na hlavní část prohlídky 2.NP + 
arkádový ochoz, schodiště, sklad, rozvodna, zázemí pro návštěvníky + průchod do zahrady, toalety 
dámy, toalety páni, toalety extra, úklid, víceúčelový sál, schodiště, schodiště + provozní vchod, 
předsíň, WC, sprcha a šatna. 
2.NP – hlavní schodiště, chodba + ochoz, hlavní sál, výtahová předsíň, výtah, chodba, 3x výstavní 
prostory, schodiště , úklid, sklad, schodiště, úklid, vstup do kostela, spojovací chodba ze zámku, oratoř,  
schodiště na věž a místnost ve věži. 
Půdní prostor ( krov)  - strojovna VZT pro výstavní prostory, prostor půdy, provozní lávka, schodiště 
na věž a přístup na půdu.  
• Rekonstrukce stávajících přípojek a nové přípojky související s provozem trasy. 

Objekt je v současné době napojen na rozvody elektrické energie, vody a kanalizace – tyto stávající 
přípojky budou rekonstruovány. 
Rekonstrukce vodovodní přípojky (jižní) bude provedena bezvýkopovou technologií z tvárné litiny DN 
100 v délce 23 m ve stávající trase, vodoměrná sestava bud ve stávající vodoměrné šachtě. 
Jižní přípojka jednotné kanalizace z kameniny DN 150, délka 11,60 m bude rekonstruována 
bezvýkopovou technologií, septik  a stávající lapač tuků  bude demontován. Na přípojku budou 
napojeny  odpadní vody z kuchyní, koupelen, WC a technické občanské vybavenosti 
Přípojka dešťové kanalizace DN 200 bude rekonstruována a bude odvádět přepadávající srážkovou 
vodu do vodoteče. 
Budou vybudovány nové přípojky slaboproudu O2 a STL plynu. 

Nová STL přípojka plynu bude napojena na stávající plynovodní řad. V místě budoucího oplocení bude 
umístěna skříňka, ve které bude osazen ATL/NTL regulátor a obchodní plynoměr pro prohlídkovou 
trasu. 
Nová přípojka slaboproudu bude napojena zemním kabelem z napojovacího bodu určen pro telefonní 
rozvod na st.p. 18, odtud bude provedena zemní přípojka, která bude zakončena v nové přípojkové 
skříni na pozemku investora. 
• Nový zdroj tepla a chladu. 

Zdrojem tepla i chladu v objektu budou 3 tepelná čerpadla typu země voda. Výkon tepelného čerpadla 
bude doplněn plynovým kotlem. Tepelná čerpadla budou napojena částečně na podlahový systém a 
částečně na otopnou soustavu s otopnými tělesy. Zdrojem energie pro tepelné čerpadlo budou 
termovrty. 
• Komunikační napojení  

 Hlavní přístupovou trasou pro návštěvníky bude příjezdová komunikace k objektu z jižní strany - 
hlavní branou na stávající dlážděné jižní nádvoří. Provozní přístup je zajištěn ze severovýchodní strany 
přes zadní vstup do parku. 
 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného 
stavu území 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 projektové dokumentace, kterou vypracovalo Studio Anarchitekt s.r.o., 
Chocholouškova 8/35, Praha 8, zodpovědný projektant je Ing.arch. Jiří Soukup, autorizovaný 
architekt, ČKA 01 048, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního 
úřadu. 

2. Stavba bude dokončena do 3 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

3. S ohledem na charakter a rozsah předmětné stavby a na předložený plán kontrolních prohlídek stavby 
stavební úřad v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví, že postačí provedení 
pouze závěrečné kontrolní prohlídky stavby. 

4. Stavba bude provedena dodavatelsky - stavebním podnikatelem, stanoveným na základě výběrového 
řízení (tj. dle ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) stavebního zákona osobou oprávněnou k provádění 
stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů). 
Dle § 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu 
předem termín zahájení stavby a název a sídlo (popřípadě i oprávnění k předmětné činnosti) 
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět (změny v těchto skutečnostech pak oznámí 
neprodleně stavebnímu úřadu). 

5. Před započetím zemních prací je nutné požádat vlastníky anebo správce stávajících sítí technického 
vybavení dotčených předmětnou stavbou o vytýčení tras jejich stávajících podzemních vedení na 
místě samém. Následně stanovené podmínky jednotlivými vlastníky anebo správci sítí technického 
vybavení pak musí být respektovány.  

6. 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. 

7. Zhotovitel stavby je povinen podle § 156 stavebního zákona pro stavbu použít jen takové výrobky, 
materiály a konstrukce, které odpovídají požadavkům daným v citovaném ustanovení.   

8. S odpadem, vznikajícím při stavební činnosti, bude nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., 
o odpadech a ostatními souvisejícími předpisy v odpadovém hospodářství. 

9. 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.    

10. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. - o technických 
požadavcích na stavby, upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických 
zařízení staveb a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem a předpisů na stavbu  
se vztahujících.       

11. 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. 

12. 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.   

13. 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).  
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14. Terén pozemků, dotčených výše uvedenou stavbou, bude po provedení stavebních prací uveden 

zhotovitelem stavby do původního nebo náležitého stavu. 

15. Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 24 písm.e 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. 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. 

16. Na stavbě nebo na staveništi musí být k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady, 
týkající se prováděné stavby nebo její změny (popřípadě jejich kopie). 

17. Dle § 157 stavebního zákona, musí být u staveb, vyžadující stavební povolení nebo ohlášení      
stavebního úřadu, veden  stavební deník, do kterého se zaznamenávají údaje týkající se prováděné 
stavby. 

18. Dokončenou stavbu lze dle ustanovení § 119 stavebního zákona užívat na základě kolaudačního 
souhlasu a dle ustanovení § 119 stavebního zákona stavebník zajistí, aby byly před započetím 
užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy a  bylo 
provedeno  geodetické zaměření stavby organizací, mající k tomu oprávnění. 

19. Při provádění stavby musí být respektovány podmínky požárně bezpečnostního řešení. 

20. Budou respektovány podmínky vyjádření E.ON Česká republika s.r.o, České Budějovice o existenci 
zařízení distribuční soustavy v provozování E.ON Česká republika, s.r.o. a  udělení souhlasu 
s činností v ochranném pásmu ze dne 25.10.2011, vydané pod značkou D8626-Z051133856. 
V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází distribuční stanice VN/NN, nadzemní vedení 
VN, nadzemní vedení NN a podzemní vedení NN (přípojky). 

21. Budou respektovány podmínky vyjádření Telefónica O2 Czech Rebublic, a.s., Praha ze dne             
14.7.2011, vydané pod č.j. 106848/11 -  dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací 
společnosti  Telefónica O2 Czech Republik, a.s..  

22. Budou respektovány podmínky vyjádření Jihomoravské plynárenské a.s. , Brno,  ze dne 27.2.2012, 
vydané pod značkou 5000591214. Nová STL přípojka ROBUST PIPE D 40 bude napojena                       
na stávající STL plynovod PE dn 63. 

23. Budou respektovány podmínky vyjádření Vodárenská akciové společnosti, a.s.,Brno ze dne             
28.6.2011, vydané pod č.j. 3510/2011/Kl -  s provedením stavby souhlasíme s tím, že budou 
dodrženy tyto podmínky :                                                 

Vypouštěné odpadní vody musí splňovat max. hodnoty znečištění stanovené kanalizačním řadem. 
K osazení zařízení lapáku tuků a ORL před vypouštěním odpadních vod do kanalizace pro dodržení 
nejvyšší přípustné míry znečistění dle kanalizačního řádu požadujeme zajistit povolení vodoprávního 
úřadu pro vypuštění vod do kanalizace (dle §18, zák.č. 274/2001 Sb.). 

1.Vzhledem k dalším etapám rekonstrukce, kde je dle předchozího stupně dokumentace plánováno 
osazení odlučovače ropných látek a odlučovač tuků, požadujeme umožnit odběr vzorků odpadních 
vod vypouštěných z těchto zařízení. Na rekonstruované kanalizační přípojce požadujeme doplnit 
revizní kanalizační šachtu (v úseku za napojením obou větví vnitřní kanalizace) technicky 
provedenou tak,aby bylo možno odebírat kontrolní vzorky pro kontrolu znečištění vypouštěných 
odpadních vod, tj. přítok cca 15-20 cm nade dnem, okraj potrubí předsazený přes stěnu šachty. 

2.Při souběhu a křížením křížení přípojek se stávajícími a nově budovaným sítěmi je nutno dodržet 
min. vzdálenost dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

3.Zásah na zařízení v naší správě a osazení fakturačního vodoměru je nutno dohodnout na provoz 
VAS a.s. v Hrotovicích s vedoucím provozu p. Kalinou, tel. 568 860 332. K žádosti musí být 
doložena projektová dokumentace přípojek a platné stavební povolení. 
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4.Upozorňujeme, že jakoukoliv manipulaci se zařízením v naší správě mohou provádět jen 
pracovníci naší divize, dodavatel  pouze tehdy, pokud má náš předchozí písemný souhlas , jinak 
bude tato manipulace klasifikována jako neoprávněná a tedy v souladu s § 33 h, zákona č. 274/2001 
Sb., o vodovodech a kanalizacích, pokutována 

5.Vodovodní potrubí napojené na veřejný vodovod nesmí být propojeno s vodovodním potrubím 
užitkové a provozní vody ani s potrubím z jiného zdroje, který by mohl ohrozit jakost vody a provoz 
vodovodního systému – viz. § 15 vyhlášky 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích. 

6.Stavbou nesmí dojít k porušení v naší správě. 

7.Upozorňujeme stavebníka na povinnost aktualizovat s naší divizí do 14 dnů po kolaudaci stavby  
smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod. 

8.Doporučujeme provést geodetické zaměření přípojek. 

24. Budou respektovány podmínky vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková 

organizace Jihlava, ze dne 11.7.2011,  vydané pod značkou  TSÚ/No/6200/2011. Stavbou výše 
zmíněné akce  dojde k dotčení silnice pozemku silnice v Dalešicích a to: silnice  II/399 a pozemku 
p.č. 800/5.  

        Křížení - protlakem pod vozovkou v km cca 23,845 rekonstrukce vodovodu.  

        Křížení - protlakem pod vozovkou v km cca 23,850 rekonstrukce přípojky kanalizace. 

- Dotčení silnice II/39 požadujeme provést protlakem, kolmým na osu silnice. 

- Výkopek z rýhy odvést a nepoužít zpět do zásypu, pokud nemá odpovídající fyzikální vlastnosti  
pro zásyp. 

- Použít pro zásyp rýhy nezamrznu materiál při pořádném hutnění po vrstvách max. 20 cm. 

- Startovací jámy musí být umístěny mimo silniční těleso. 

-  Veškerá možná omezení silničního provozu včetně odpovídajícího dopravního značení je nutno 
odsouhlasit s Policií ČR DI Třebíč. 

- Při stavebních prací nesmí být na vozovce skladován výkopek a nesmí být znečišťována.   

- Na vozovce nesmí být na vozovce odstavena mechanizace a ani jinak ohrožována bezpečnost 
silničního provozu. 

- Před vydáním stavebního povolení je investor povinen s Krajským úřadem, kraj Vysočina sepsat 
Smlouvu u budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 

- Před vlastní realizací prací sepsat s naší organizací Smlouvu o podmínkách provádění stavebních 
prací v silničním tělese a silničním pozemku. 

-  Souhlas s uložením inženýrských sítí vydá dle ust. § 25 odst. 6 d zákona č. 13/97 o pozemních 
komunikacích Městský úřad, odbor výstavby, obor dopravy. 

-  Práce budou prováděny v termínu od 1.4. do 15.10. kalendářního roku vzhledem k zimní údržbě 
komunikací 

- V případě jakýchkoliv změn či nejasností je nutno toto s naší organizací projednat a odsouhlasit.  

25. Bude respektováno  stanovisko Povodí Moravy, s.p., Brno ze dne 1.7.2011,  vydané pod zn. 
PM029762/20011-203/Je. Z hlediska plánování v oblasti vod je uvedený záměr v souladu s Plánem 
oblastí povodí. Uvedený záměr je tedy možný. Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, s uvedeným záměrem souhlasíme.  

Upozorňujeme : 

- Stavební a dopravní mechanizmy budou udržovány v dobrém technickém stavu tak, aby 
nedocházelo k úkapů, či únikům ropných látek a tím k možné kontaminaci podzemních a 
povrchových vod. 

- Přebytečná zemina bude ukládána tak, aby nedocházelo k jejímu erozivnímu smyvu. 

- Dotčení stávajících inženýrských sítí bude projednáno s příslušnými správci. 

 - V souvislosti s uvažovaným napojením  splaškových odpadních vod bude prověřena kapacita 
stávající obecní ČOV. V případě negativního závěru bude nutno pro záměcký areál realizovat 
samostatnou ČOV. 

- Jakékoliv dotčení DVT Olešná bude projednáno s jejím správce, - povodí Moravy, s.p. závod Dyje, 
provoz Náměšť nad Oslavou, vedoucí provozu pan Rous, tel. 568 620 417. 
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- Bude respektováno ochranné pásmo podél DVT Olešná v souladu s vodním zákonem v platném 
znění – zák. č. 254/2001 Sb., § 49 – Oprávnění při správě vodních toků. 

- Realizací vrtů pro tepelné čerpadlo a následným provozem nesmí být negativně ovlivněny zdroje 
podzemní vody v okolí vrtů. Požadujeme provést souvislou injektáž mezikruží vrtů nepropustným 
materiálem ( např. cemento-betonitovou směsí). Je nepřípustné, aby došlo k propojení izolovaných 
hydrogeologických horizontů. 

- Stavební odpad a odpad produkovaný provozem areálu – likvidace v souladu s platnou 
legislativou. 

26. Budou respektovány podmínky vyjádření  Archeologického  ústavu AVČR,   Brno, ze dne 22.7.2011, 
vydané pod zn. 2589/11. Území, na kterém se stavba uskuteční, je území s archeologickými nálezy ve 
smyslu § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Stavebník je 
proto povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději 
však s předstihem 30 dnů Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v.v, i., uzavřít před 
zahájením vlastních prací dohodu o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu a 
umožnit této organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. 
Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22, odt. 2 zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Dojde-li  během prací odkrytí archeologických 
nálezů mimo záchranný archeologický výzkum, je stavebník povinně neprodleně oznámit tento nález 
zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nálezy nebyly poškozeny nebo zničeny, tj. především 
v místě nálezu práce přerušit – viz. § 176 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění. 

27. Bude respektováno stanovisko Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní 

pracoviště Třebíč,  ze  dne 28.11.2011, vydané  pod č.j. KHSV/20118/2011/TR/HOK/Štěp 

       Souhlasí za splnění těchto podmínek : 

- 1. Před započetím užíváním stavby budeme požadovat zkušební provoz  ve smyslu § 124 zákona č. 
183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro ověření, zda hluk z jejího provozu v denní i noční 
době v chráněném venkovním i vnitřním prostoru staveb nepřekročí hygienický limit hluku stanovený 
nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku  vibrací. Měření 
bude provedeno u výpočtového bodu č.4, rodinného domu č.p. 57 v k.ú. Dalešice. Součástí měření 
bude i zjištění, zda hluk v provozu neobsahuje tónovou složku.  

- 2. Před započetím užíváním stavby bude KHS kraje Vysočina, ÚP Třebíč, předloženy doklady, že 
výrobky použité při stavbě vodovodních přípojek a vnitřních rozvodů pitné vody, které přicházení do 
přímého styku s pitnou nebo surovou vodou, jsou k tomuto účelu určené. 

- Dešťové vody ze střechy svedené do akumulační nádrže budou využity pouze pro zavlažování. 

28. Budou respektovány podmínky stanoviska Policie České republiky, Krajské ředitelství policie kraje 

Vysočina, územní odbor Třebíč, dopravní inspektorát, ze dne 20.10.2011,  vydané pod č.j.                     
KRPJ-47345-1/ČJ-2011-161006. Vydává souhlasné stanovisko za splnění následující podmínek :                
- použité dopravní značení a zařízení musí být  schváleno pro provoz na pozemních komunikacích a 
musí odpovídat V.L.6.1. a V.L.6.2. 

- dopravní značení umístit dle předložené dokumentace v souladu  s TP 66 a TP 133 

- termín umístění PDZ : nejméně 30 dní před plánovanou realizací musí být zdejší součásti DI PČR 
Třebíč sdělen termín realizace 

- DZ Z2 musí být opatřeno výstražnými světly (typ 1) – viz. TP 66 

- výstražná světla musí být činnosti po celou dobu umístění PDZ 

- práce realizovat tak, aby zůstal jeden jízdní pruh široký nejméně 2,75 m pro každý směr jízdy 

- nutno zajistit havarijní službu pro případ závady na dopravním značením/zařízením a případnou 
včasnou reakci na změnu dopravních podmínek, nejméně 1x za tři dny provést kontrolu stavu PDZ. 

29. Bude respektováno vyjádření Městského úřadu Třebíč, odboru školství  kultury, ze dne  24.5.2011, 
vydané pod značkou OŠK 3954/2011 – 20978/11/Ol. Zamýšlená obnova kulturní památky je 
přípustná a pro její další přípravu jsou stanoveny následující podmínky. 

1. Před vlastní realizací prací bude zpracován další stupeň projektové dokumentace – prováděcí 
projekt, ve které bude detailně zpracováno stavebně technické řešení podzemního podlaží pro 
technologii, statické zabezpečení stavby, sanace poškozených dřevěných stropních konstrukcí, sanace 
poškozených částí krovové konstrukce, sanace vlhkosti, řešení nově navrhovaných podlahových 
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konstrukcí, řešení výplní otvorů vč. dílenské výrobní dokumentace, řešení souvisejících areálových 
staveních rozsahů SO.Z. Provádějící projekt bude předložen Městskému úřadu Třebíč, odboru školství 
a kultury spolu s žádostí o vydání závazného stanoviska k vlastní realizaci zamýšlených  prací. 

2. K obnově částí kulturní památky, které mají povahu uměleckého díla nebo umělecko řemeslných 
prací (štuková výzdoba, krby v hlavním sále, kamenná ostění topenišť a gotický portál, schodiště se 
zábradlím, případné nálezy nástěnných maleb) budou zpracovány záměry restaurování. Záměry 
restaurování   budou předloženy Městskému úřadu Třebíč, odboru školství a kultury spolu s žádostí o 
vydání závazného stanoviska k vlastní realizaci restaurátorských prací.  

3. Při zpracování provádějící dokumentace bude v maximální míře zohledněno a preferováno další 
zachování všech dochovaných autentických částí kulturní památky. Opravy  doplňování autentických 
částí památky budou řešena za užití tradičních stavebních materiálů. Užití novodobých technologií a 
materiálů je akceptovatelné zejména u nově budované technologické části podzemního podlaží, 
výtahové šachty a v případě objektů technického prostředí stavby. 

4. Vlastník památky oznámí termín zahájení prací Městskému úřadu Třebíč, odboru školství a kultury 
a Národnímu památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovišti v Telči. 

30. Bude respektováno stanovisko NIPI ČR, o.s.,krajské  konzultační středisko kraje Vysočina, Jihlava, 
ze  dne 24.6.2011, vydané pod zn. 29/2011/LOR. Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 
Sb., lze stavbu posuzovat a k předložené dokumentaci následující připomínky : 

Dle vyhlášky 398/2009 S., §2, odst.3 – „ u staveb, které jsou kulturními památkami, se ustanovení 
této vyhlášky použijí s ohledem na zájmy státní památkové péče“. 

1.K odsouhlasení byla předložena koordinační situace stavby – SO.A.3.-C.2 v tak malém měřítku, že 
nebylo možné korektní posouzení uvedeného výkresu – situačních poměrů. 

2. V 1.pp je navržena vinárna ( 19 posic k sezení), přístup je zajištěn výtahem, se sociálním zázemím 
( není zde sociální zařízení pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace). 

3. Ve 1.np je vstup s pokladnou a recepcí, je zde navržen víceúčelový sál kavárna  s kuchyňským 
zázemím. Dále je zde zázemí pro návštěvníky se sociálním zařízením, jedním z nich je toaleta extra - 
osoby s omezenou schopnosti pohybu a průchod na zahradu. 

4.Ve 2.np je hlavní prezentační sál, expozice v zámku v chodbách. 

5.Pohyb v rámci jednotlivých podlaží je zajištěn výtahem v zadní části zámku. 

6.Vzhledem k měřítku předložené dokumentace pD – velmi malé měřítko – je třeba prostory, které 
jsou určeny pro osoby s omezenou schopností pohybu navrhnou v souladu s rozměry danými 
vyhláškou 398/2009. Upřesňující údaje k PD jsou v přiložené technické zprávě – viz. str. 47 – bod.8. 

7.V předložené dokumentaci nejsou výškové údaje stavby, nelze proto posoudit bezbariérový přístup 
do zahrad. 

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu se 
současným dodržení předcházejících podmínek. 1.-7. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými 
prvky budou v realizaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy, ČSN 73 6110 
Projektování místních komunikací (2006) a ČSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové 
zastávky, Část 1: Navrhování zastávek (2007). 

- Realizace výše uvedených podmínek bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 

31. Bude respektováno stanovisko Městského úřadu Třebíč, odboru životního prostředí ze dne 8.7.2011, 
vydané pod značkou OŽP 6312/2011-35414/11/PD  –vyjádření z hledisek: 

1.Vodní hospodářství        

Zdrojem tepla a chladu pro prohlídkovou trasu bude tepelné čerpadlo typu země voda, pro které  
budou vybudovány celkem 24 ks vrtů. Z hlediska  zákona č. 254/2001 sb., o vodách a o změně 
některých zákonů  (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, je akce možná při splnění 
následujících podmínek : 

- Pokud z vrtů pro tepelné čerpadlo nebude odebírána nebo čerpána podzemní voda bude 
vodoprávní úřad (Městský úřad, odbor životního prostředí) vydávat souhlas vodoprávního úřadu 
podle ustanovení § 17 zákona č. 254/2001 sb., o vodách a o změně některých zákonů vodní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů. V případě odebírání vody z vrtů vydává vodoprávní úřad povolení 
k nakládání s podzemními vodami a stavební povolení podle příslušných ustanovení vodního zákona. 
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- Rekonstrukce  přípojky vody a kanalizace je nutné písemně projednat s jejich správci či vlastníky 
a plně respektovat jejich podmínky a připomínky. 

- Při stavební činnosti nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod závadnými látkami ze 
stavebních mechanismů nebo při manipulaci s nimi. 

- Stavbou nesmí dojít k negativnímu ovlivnění  odtokových poměrů v dané lokalitě. 

2.Odpadové hospodářství 

K realizaci uvedené akce není námitek – odpady vzniklé při této akci  využit nebo odstranit v souladu 
s povinnostmi původců odpadů ( § 16 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech).  

3.Ochrana ovzduší 

Z hlediska ochrany ovzduší je ve smyslu § 50 odst. 1 písm. a) zák.č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, 
dotčeným orgánem státní správy orgán obce. 

32. Budou respektovány podmínky Římskokatolické farnosti Dalešice ze dne 16.12.2011. Farnost 
souhlasí s propojením prohlídkové trasy s kostelem sv. Petra a Pavla v Dalešicích za těchto podmínek  

- v rámci další fáze projektové dokumentace pro realizaci stavby upřesnit rozsah prohlídkové trasy a 
stavebního zásahu do prostor kostela 

 -  uzavřít před kolaudaci dohodu mezi farností a spol. Wessells o podmínkách provozování 
prohlídkové trasy pro veřejnost  
 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona                
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů : 

Wessels s.r.o., Zámecká 14, 698 01  Veselí nad Moravou 
 

Odůvodnění: 

Dne 11.4.2011 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným 
dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního 
zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu. 

Stavební úřad oznámil dne  13.4.2011 zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům 
řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené 
s ohledáním na místě na 2.6.2011, o jehož výsledku byl sepsán protokol. 

Zároveň  podle   § 87 odst. 2 stavebního zákona stanovil, že oznámení o tom, že byla podána žádost                  
o vydání územního rozhodnutí s grafickou přílohou, bude vyvěšeno na veřejně přístupném místě                     
u pozemku, na kterém se záměr má uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. 

Stavební úřad v oznámení o zahájení řízení poučil účastníky řízení o koncentrační zásadě, tzn.,                         
že námitky, připomínky a závazná stanoviska lze uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim 
nebude přihlédnuto a nejpozději  do 3 dnů po veřejném ústním jednáním se mohou účastníci řízení 
seznámit s podklady pro rozhodnutí 

Protože při posuzování žádosti stavební úřad zjistil, že doložené podklady a stanoviska neumožňují řádné 
posouzení žádosti, byl stavebník dne 13.6.2011 vyzván k jejímu doplnění a stanovil lhůtu k doplnění do 
30.9.2011. Současně stavební úřad dne 13.6.2011  usnesením vedené řízení přerušil. 

Dne 29.9.2011 stavební úřad obdržel žádost o prodloužení lhůty k provedení úkonu. Stavební úřad 
posouzením podané žádosti zjistil, že prodloužením lhůty k provedení úkonu není ohrožen účel řízení ani 
porušena rovnost účastníků, proto dne 11.10. usnesením lhůtu k provedení úkonů prodloužil. Žádost byla 
doplněna dne 1.3.2012. 

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost 
z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými 
orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním 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 využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky 
na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. 
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Stanoviska, vyjádření a souhlasy  ke stavbě sdělili: 

- Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, Třebíč  - stanovisko ze dne 8.7.2011,  vydané pod 
značkou OŽP 6312/2011-35414/11/PD. 

- Městský úřad Třebíč, odbor školství a kultury, Třebíč  - závazné stanovisko ze dne 24.5.2011,  
vydané pod č.j. OŠK 3954/2011-20978/11/Ol.. 

- Městský úřad Třebíč, odbor dopravy, Třebíč  - rozhodnutí ze dne 24.11.2011,  vydané pod č.j. OD 
10686/2011-58433/11/PJ. 

- NIPI ČR, o.s., konzultační středisko kraje Vysočina. Pracoviště Třebíč – stanovisko ze dne 24.6.2011, 
vydané pod zn. 29/2011/LOR. 

- Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, územní odbor Třebíč  - závazné stanovisko ze dne 
16.1.2012, vydané pod ev.č. HSJI-1241/11-5-PP-2012. 

- Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč - stanovisko 
ze dne 28.11.2011, vydané  pod č.j. KHSV/20118/2011/TR/HOK/Štěp. 

- Povodí Moravy, s.p. Brno – stanovisko ze dne 1.7.2011,  vydané pod zn. PM029762/2011-203/Je. 

- Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Jihlava – vyjádření ze dne 
11.7.2011, vydané  pod zn. TSÚ/No/6200/2011. 

- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, dopravní 
inspektorát,stanovisko  ze dne 20.10.2011,  vydané pod č.j. KRPJ-47345-1/ČJ-2011-161006. 

- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, krajské středisko Havlíčkův Brod – vyjádření ze 
dne 29.6.2011, vydané pod č.j. 00651/HBR/2011. 

- Národní památkový ústav, územní pracoviště v Telči, - vyjádření ze dne 4.5.2011, vydané pod zn. 
NPÚ-372/1443/2011. 

- Obvodní báňský úřad v Brně – sdělení ze dne 21.6.2011, vydané pod zn. SBS 18939/2010/001. 

- Archeologický ústav AVČR, Brno – vyjádření ze dne 22.7.2011 – vydané pod zn. 2589/11. 

- E.ON Česká republika s.r.o, České Budějovice - vyjádření dne 25.10.2011, vydané pod značkou 
D8626-Z051133856. 

- Telefónica O2 Czech Rebublic, a.s. - vyjádření ze dne 14.7.2011,  vydané pod č.j. 106848/11.  

- Jihomoravská plynárenské a.s., Brno  - vyjádření ze dne 27.2.2012,  vydané pod značkou 
5000591214. 

- Vodárenská akciové společnosti, a.s.,Brno - vyjádření  ze dne 28.6.2011,  vydané pod značkou 
3510/2011/Kl. 

- Městys Dalešice  – souhlas  se stavbou ze dne 14.7.2011. 

- Úřad městyse Dalešice – souhlas  z hlediska ochrany ovzduší ze dne 21.12.2011. 

- Římskokatolická farnost Dalešice  - souhlas s prohlídkovou trasou ze dne 16.12.2011. 

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. 
 

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena práva osob vyplývající z vlastnictví stavby                     
na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a dále, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo 
jiná věcná práva k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich a dále zdali se 
nedotkne rozhodnutí osob, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis. Na základě výsledku byl 
stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu ustanovení § 85 stavebního zákona .  
 

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena práva osob vyplývající z vlastnictví stavby na 
pozemku, na kterém má být stavba prováděna a dále, zda mohou být přímo dotčena práva odpovídající 
věcnému břemenu k tomuto pozemku nebo stavbě. Dále bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena 
práva osob vyplývající z vlastnictví sousedního pozemku nebo stavby na něm a dále, zda mohou být 
přímo dotčena práva odpovídající věcnému břemenu k sousednímu pozemku. Na základě výsledku byl 
stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu ustanovení § 109 stavebního zákona. 
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Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Městys Dalešice, E.ON Česká republika, s.r.o. Regionální engineering Jihlava, Jihomoravská 
plynárenská, a.s., Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Vodárenská akciová společnost, a.s., Krajská 
správa a údržba silnic Vysočiny, Římskokatolická farnost Dalešice, Josef Plachý, Marie Plachá, 
Ladislav Marek, Karel Suchomel, Eva Suchomelová, Ing. Ivan Soural, Vlasta Malcová, Pavel Vala, 
Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ZVHS, Oblast povodí 
Moravy, pracoviště Třebíč,  

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 

- Veřejnost nevznesla 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 k  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. 

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi, 
případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním 
úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené 
projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení 
ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. 

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a 
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se 
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. 

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. Stavba nesmí 
být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže 
stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 
 
 
 
 
                  „ otisk úředního razítka „ 
 

                                     Ing. Jana Nejedlíková  
                                     vedoucí  odboru výstavby a ŽP 

  
 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Hrotovice a      
úřadu Městyse Dalešice. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí. 
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Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 
1000 Kč byl zaplacen dne 23.1.2012. 
 
Obdrží: 
účastníci územního řízení (dodejky, datové schránky) 
Wessels s.r.o., Zámecká č.p. 14, 698 01  Veselí nad Moravou 
Městys Dalešice, Dalešice č.p. 87, 675 54  Dalešice 
 
účastníci územního řízení (veřejnou vyhláškou) 
E.ON Česká republika, s.r.o. Regionální engineering Jihlava, Riegrova č.p. 78, 674 01  Třebíč 
Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská č.p. 499, 657 02  Brno 
Telefónica 02 Czech Republic,a.s. DLSS Vysočina, Za Brumlovkou č.p. 266/2, 140 22  Praha 4 - Michle 
Vodárenská akciová společnost, a.s., Kubišova č.p. 1172, 674 11  Třebíč 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,, Hrotovická č.p. 1102, 674 82  Třebíč 
Římskokatolická farnost Dalešice, Dalešice, 675 54  Dalešice 
Josef Plachý, Dalešice č.p. 154, 675 54  Dalešice 
Marie Plachá, Dalešice č.p. 154, 675 54  Dalešice 
Ladislav Marek, Masarykovo nám. č.p. 94, 675 71  Náměšť nad Oslavou 
Karel Suchomel, Krajní č.p. 239, 252 45  Černíky 
Eva Suchomelová, Krajní č.p. 239, 252 45  Černíky 
Ing. Ivan Soural, Na Křemelce č.p. 131, 285 06 Sázava 
Vlasta Malcová, Dalešice č.p. 55, 675 54  Dalešice 
Pavel Vala, Dalešice č.p. 13, 675 54  Dalešice 
Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č.p. 390,             
128 00  Praha 2 
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 11, Veveří, 601 75  Brno 
 
účastníci stavebního řízení (dodejky, datové schránky) 
Wessels s.r.o., Zámecká č.p. 14, 698 01  Veselí nad Moravou 
Městys Dalešice, Dalešice č.p. 87, 675 54  Dalešice 
E.ON Česká republika, s.r.o. Regionální engineering Jihlava, Riegrova č.p. 78, 674 01  Třebíč 
Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská č.p. 499, 657 02  Brno 
Telefónica 02 Czech Republic,a.s. DLSS Vysočina, Za Brumlovkou č.p. 266/2, 140 22  Praha 4 - Michle 
Vodárenská akciová společnost, a.s., Kubišova č.p. 1172, 674 11  Třebíč 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,, Hrotovická č.p. 1102, 674 82  Třebíč 
Římskokatolická farnost Dalešice, Dalešice, 675 54  Dalešice 
Josef Plachý, Dalešice č.p. 154, 675 54  Dalešice 
Marie Plachá, Dalešice č.p. 154, 675 54  Dalešice 
Ladislav Marek, Masarykovo nám. č.p. 94, 675 71  Náměšť nad Oslavou 
Karel Suchomel, Krajní č.p. 239, 252 45  Černíky 
Eva Suchomelová, Krajní č.p. 239, 252 45  Černíky 
Ing. Ivan Soural, Na Křemelce č.p. 131, 285 06 Sázava 
Vlasta Malcová, Dalešice č.p. 55, 675 54  Dalešice 
Pavel Vala, Dalešice č.p. 13, 675 54  Dalešice 
Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č.p. 390, 128 00  
Praha 2 
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 11, Veveří, 601 75  Brno 
 
dotčené orgány (dodejky, datové schránky) 
MěÚ Třebíč - odbor ŽP, Masarykovo nám. č.p. 116, 674 01  Třebíč 
MěÚ Třebíč,odbor školství a kultury, Masarykovo náměstí č.p. 116, 674 01  Třebíč 
MěÚ Třebíč - odbor dopravy, Masarykovo náměstí č.p. 116, 674 01  Třebíč 
DI Policie ČR, okresní ředitelství, Bráfova č.p. 11, 674 01  Třebíč 
Hasičský záchranný sbor, územní pracoviště Třebíč, Žďárského č.p. 180, 674 01  Třebíč 
Krajská hygienická stanice, územní pracoviště Třebíč, Bráfova č.p. 31, 674 01  Třebíč 
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NIPI ČR, o.s. krajské konzultační středisko kraje Vysočina, Havlíčkova 44m 586 01 Jihlava 
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 11, Veveří, 601 75  Brno 
Archeologický ústav AVČR, Královopolská č.p. 147, 612 64  Brno 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, pobočka Havlíčkův Brod, Husova č.p. 2115,              
580 01  Havlíčkův Brod 
Obvodní báňský úřad v Brně, Cejl č.p. 13, 601 42  Brno 
  
ostatní (dodejky, datové schránky) 
Národní památkový ústav, územní pracoviště v Telči, Slavatovská č.p. 98, 588 56  Telč 
Studio Anarchitekt s.r.o., Chocholouškova č.p. 35/8, 180 00  Praha 8 
 
úřad pro vyvěšení rozhodnutí  
Městský úřad Hrotovice  - žádáme o vyvěšení rozhodnutí a následné vrácení potvrzeného rozhodnutí. 
Úřad Městyse Dalešice  - žádáme o vyvěšení rozhodnutí a následné vrácení potvrzeného rozhodnutí. 
 

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna 
způsobem umožňující dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst.2 správního řádu. 
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