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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ O POKRAČOVÁNÍ VODOPRÁVNÍHO A SPOLEČNÉHO 

ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 
 

Městský úřad Telč, odbor životního prostředí, jako správní úřad příslušný podle § 61 zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, který je příslušným vodoprávním úřadem 

podle § 104 odst. 2 písm. c) a podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), s působností 

speciálního stavebního úřadu podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon) dále jen „stavební zákon“ a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), s odkazem na ustanovení § 144 správního řádu 

a § 94m stavebního zákona, na základě jednotlivých žádostí (dnem podání žádosti byla zahájena příslušná 

řízení), které podal Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, IČO: 48460915, Žižkova 1867/93, 586 

01  Jihlava 1 (dále jen „žadatel“ nebo „stavebník“), oznamuje 

pokračování 
I.  

řízení podle ustanovení § 94p stavebního zákona ve věci schválení stavebního záměru (dále jen 

„společné povolení“) na stavbu „Městys Nová Říše – dobudování kanalizace a ČOV“ na pozemcích 

p.č. 1484, 1612, 1622/2, 1623, 1624/1, 1624/2, 1707, 1708/1, 2533/1, 2536/1, 2536/5, 2538, 2540/1, 

2540/4 v katastrálním území Nová Říše.  

 

II.  

vodoprávního řízení podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona ve věci povolení k vypouštění 

odpadních vod do vod povrchových – vodního toku Vápovka – z centrální čistírny odpadních vod 

vybudované v rámci stavby „Městys Nová Říše – dobudování kanalizace a ČOV“. 
 

Poučení účastníků: 

Podle ustanovení § 33 správního řádu má účastník právo zvolit si zmocněnce. Zmocnění  

k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci 

může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce. 

Z ustanovení § 36 odst. 1 správního řádu pak vyplývá, že nestanoví–li zákon jinak, jsou účastníci 

řízení oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí.  

Dle § 38 správního řádu mají účastníci řízení a jejich zástupci právo nahlížet do spisů. S právem 

nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu, 

nebo jeho části, a to za úplatu. 
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S ohledem na aktuální situaci v ČR týkající se nákazy covid-19 je do podkladů pro rozhodnutí možné 

nahlédnout na MěÚ Telč, odbor životního prostředí, ul. Na Sádkách 453 v Telči v úřední dny, pondělí 

a středa od 08:00 do 17:00 hod nebo mimo úřední dny vždy po telefonické domluvě (567 112 493/495). 

Správní orgán v rámci oznámení o pokračování řízení informuje, že došlo k úpravě okruhu účastníků 

řízení vymezených označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitosti, kdy jim v souladu s 

§ 94l odst. 3 stavebního zákona má být toto oznámení doručováno veřejnou vyhláškou. Dále je nově dle 

§ 94k stavebního zákona též účastníkem řízení společnost EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 

00 Brno. 

 

VÝZVA K ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ PODÁNÍ 

V souladu se závazným názorem odvolacího orgánu, tj. Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru 

životního prostředí a zemědělství, dle ustanovení § 94l odst. 2 a odst. 6 stavebního zákona a současně 

ustanovení § 45 odst. 2 správního řádu odbor životního prostředí Městského úřadu Telč vyzývá žadatele, 

aby do 31.08.2021, odstranil nedostatek podání a doložil správnímu orgánu následující: 

1. žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových na předepsaném tiskopise 

dle § 6 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního 

úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu 

2. upravenou projektovou dokumentaci, kde budou zapracovány jednotlivé podmínky 

vyplývající ze stanovisek a vyjádření dotčených orgánů nebo stanovisek vlastníků veřejné 

dopravní nebo technické infrastruktury (např. Vodárenská akciová společnost, a.s., E.ON 

Servisní – nyní společnost EG.D, a.s., E.ON Česká republika, Krajská správa a údržba silnic 

Kraje Vysočina, Povodí Moravy, s.p., aj.) 

3. doplněnou projektovou dokumentaci (odkaz na str. 6 technické zprávy PD o ochranném 

pásmu ČOV) týkající se potřeby vymezení ochranného pásma stavby centrální ČOV 

(s odkazem na ustanovení § 83 stavebního zákona, nebo § 58 odst. 3 vodního zákona, aj.) či 

jeho nestanovení 

4. v části „B. Souhrnné technické zprávě“ projektové dokumentace k výše uvedenému záměru 

podrobně posoudit: 

−  v bodě „B.1 písm. h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrany okolí, vliv 

stavby na odtokové poměry v území“ 

−  v bodě „B.8 písm. d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky“ (v rozmezí 

těchto bodů např. posoudit zatížení příjezdové komunikace nebo snížení tržní hodnoty 

staveb či pozemků v okolí navrhované stavby, a to jak při samotné výstavbě, tak pro 

případy následného provozu ČOV; posoudit zatížení imisemi sousedních 

i vzdálenějších nemovitostí v důsledku realizace ČOV, a to jak světelnými imisemi, 

imisemi hluků, zápachu nebo vibrací; posoudit snížení kvality prostředí a pohody 

bydlení, nebo posoudit možné riziko zatopení nedalekých nemovitostí odpadními 

vodami, aj.) 

5. v rámci navržených parametrů stavby centrální ČOV (s plánovaným napojením obcí 

Bohuslavice a Vápovice) uvedených v projektové dokumentaci v bodě „B.2.1 písm. g)“ 

provést přepočet/úpravu/upřesnění těchto parametrů s ohledem na skutečnost, která je 

správnímu orgánu známa z úřední činnosti – a to, že obec Bohuslavice uvažuje o samostatné 

výstavbě své centrální ČOV a kanalizace 

6. v návaznosti na opravenou/doplněnou PD o výše uvedené doplnit aktualizovaná: 

− závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních 

právních předpisů nebo stavebního zákona, a jiné doklady vyžadované zvláštními 

právními předpisy (např. orgán ochrany ovzduší, Krajský úřad - ochrana přírodních 

zdrojů a EIA, Krajská hygienická stanice, apod.), 

− stanoviska vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury k možnosti a 

způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních 

pásem 

7. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti věcného břemene s Krajem Vysočina 

8. doplnění do předložené „žádosti o vydání společného povolení“ v bodě VII. „Účel stavby 

vodního díla“, nebo aby požadované žadatel doplnil samostatným přípisem k dané žádosti 
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Nebude-li podstatný nedostatek podaných žádostí ve stanovené lhůtě odstraněn, budou řízení o 

společném povolení a o povolení k vypouštění odpadních vod podle § 66 odst. 1 písm. c) správního 

řádu zastavena. 

USNESENÍ 

Městský úřad Telč, odbor životního prostředí, jako správní orgán příslušný podle § 61 

zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, který je podle  § 11 zák. 

č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), místně příslušný správní orgán, 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 (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „vodní zákon“) a podle § 15 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), rozhodl takto: 

Podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu s odvoláním na ustanovení § 94l odst. 6 stavebního zákona se 

řízení ve věci vydání společného povolení stavby pod názvem „Městys Nová Říše – dobudování 

kanalizace a ČOV“ a o vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových  

p ř e r u š u j í 

do 31.08.2021. 

 

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu: 

Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, IČO: 48460915, Žižkova 1867/93, 586 01 Jihlava 1 

 

Odůvodnění: 

MěÚ Telč, OŽP, dne 06.05.2020 pod č.j.: Telč 1671/2020 OŽP vydal stavebníku rozhodnutí o společném 

povolení výše uvedené stavby a o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Ze strany 

některých účastníků řízení došlo k podání odvolání proti tomuto rozhodnutí. Správní orgán předal 

spisovou dokumentaci odvolacímu orgánu, tj. Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního 

prostředí a zemědělství (dále jen „odvolací orgán“).   

Dne 23.11.2020 odvolací orgán svým rozhodnutím napadené rozhodnutí MěÚ Telč zrušil a vrátil věc 

správnímu orgánu k novému projednání. V souladu s § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu současně tento 

orgán v odůvodnění svého rozhodnutí vyslovil právní názor, jímž je správní orgán, který napadené 

rozhodnutí vydal, při novém projednání věci vázán. 

S odkazem na výše uvedené proto vodoprávní úřad oznámil pokračování jednotlivých řízení, kdy 

současně vyzval žadatele, aby odstranil jednotlivé nedostatky žádosti uvedené ve „Výzvě k odstranění 

nedostatků podání“. K samotnému doplnění dokladů správní orgán uvádí následující.  

Jelikož byla žádost o povolení k nakládání s vodami předložena na již neplatném tiskopise, byl žadatel 

vyzván k předložení žádosti na předepsaném tiskopise dle vyhlášky č. 183/2018 Sb.  

K dalšímu stanovenému v této výzvě správní orgán uvádí, že se jedná především o „dozapracování“ 

jednotlivých podmínek a požadavků vyplývajících ze stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní 

správy nebo stanovisek vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, která předložená 

projektová dokumentace neobsahuje.  

Správní orgán dále dodává, že v předložené projektové dokumentaci nejsou některé pasáže podrobně 

zpracovány (viz bod „B.1 písm. h)“ a bod „B.8 písm. d)“). Dle názoru vodoprávního úřadu, zodpovědný 

projektant projekční kanceláře, která navrhovala výše uvedený záměr stavby, by měl detailněji posoudit 

jednotlivé vlivy v rámci jemu stanovených bodů. Ať už se má posuzovat vliv provádění stavby na okolní 

stavby a pozemky, anebo vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území, či další uváděné v rámci Přílohy č. 8 „Rozsah a obsah dokumentace pro vydání 

společného povolení“ vyhlášky č. 499/2006 Sb. Zejména by bylo v rámci doplnění PD vhodné posoudit 

zatížení příjezdové komunikace nebo snížení tržní hodnoty staveb či pozemků v okolí navrhované stavby, 

a to jak při samotné výstavbě, tak pro případy následného provozu ČOV. Dále by bylo vhodné posoudit 

zatížení imisemi sousedních i vzdálenějších nemovitostí v důsledku realizace ČOV, a to jak světelnými 

imisemi, imisemi hluků, zápachu nebo vibrací. Taktéž přichází v úvahu možnost posoudit snížení kvality 
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prostředí a pohody bydlení, nebo v neposlední řadě i posoudit možné riziko zatopení nedalekých 

nemovitostí odpadními vodami. A to správní orgán uvádí pro příklad jen některé. Bohužel speciální 

stavební úřad v předložené dokumentaci výše uvedené postrádá. Proto byl stavebník vyzván, aby do PD 

byly tyto jednotlivé skutečnosti zapracovány. Jednotlivé body v rámci stanoveného rozsahu a obsahu 

dokumentace pro vydání společného povolení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. musí zpracovatel projektové 

dokumentace detailně posoudit. Jen pro doplnění správní orgán dodává, že si projekční kancelář může 

zadat i zpracování jednotlivých posudků nezávislými odborníky/znalci v oboru. Tyto poznatky pak 

mohou být projekční kanceláří přeneseny do projektové dokumentace. 

Stavebník byl též v rámci výše uvedeného vyzván k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti věcného 

břemene s Krajem Vysočina. Přestože tato podmínka měla být splněna ještě před podáním jednotlivých 

výše uváděných žádostí, správní orgán se domnívá, že uzavření smlouvy může být splněno i v průběhu 

tohoto pokračujícího řízení, tzn. do doby, než bude vydáno samotné meritorní rozhodnutí vodoprávního 

úřadu. Své tvrzení správní orgán opírá o ustanovení § 36 odst. 1 správního řádu.  

V rámci doplnění projektové dokumentace (viz str. 6 technické zprávy PD o ochranném pásmu ČOV) je 

taktéž nutno projekční kanceláří posoudit potřebu vymezení ochranného pásma stavby centrální ČOV. Ať 

už s jeho příp. schválením (např. podle ustanovení § 83 stavebního zákona, nebo § 58 odst. 3 vodního 

zákona, anebo jiného ustanovení) či jeho nestanovení vůbec a ponechání jeho obecné ochrany. Projektová 

dokumentace na výše zmiňované stránce odkazuje pouze na obecnou ochranu stavby (ale s jeho zákresem 

v koordinačním výkresu projektové dokumentace) uvedenou v normě TNV 75 6011 Ochrana prostředí 

kolem kanalizačních zařízení. Správnímu orgánu není zřejmé, zda projektant navrhuje schválit ochranné 

pásmo v rámci výše uvedeného, nebo vyznačil toto pásmo jen na základě citované normy. Proto požaduje 

jeho upřesnění v rámci doplněné PD. Jen pro shrnutí, ochranné pásmo vždy zasahuje do práv vlastníků 

dotčených nemovitostí, a proto by mělo být vyhlašováno pouze v nezbytném rozsahu a na nezbytně 

nutnou dobu. Při případném rozhodování o ochranném pásmu musí být zohledněna proporcionalita všech 

zájmů. Půjde o vážení zejména požadavku ochrany určitých statků (zpravidla zájmů veřejných) a s tím 

spojené potřeby stanovení ochranného pásma na straně jedné, a zájmu na výkonu vlastnického práva a 

jeho omezení ochranným pásmem na straně druhé. Ochranné pásmo se stanovuje na konkrétní pozemky, 

na nichž se ochranné pásmo (v rámci povolovacího procesu) má zřídit. Dále v návrhu musí být uvedeno, 

proč se ochranné pásmo má zřídit a co má chránit. V neposlední řade i uvést, jaké činnosti v něm budou 

omezeny a důležitý je i návrh doby jeho platnosti (viz dále § 13 vyhlášky č. 503/2006 Sb.). 

Jelikož má dojít k úpravě některých bodů projektové dokumentace nebo jejich doplnění o výše uvedené, 

je v rámci řízení taktéž nutné doplnit aktualizovaná jednotlivá závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí 

dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona, a jiné doklady vyžadované 

zvláštními právními předpisy (např. orgán ochrany ovzduší, Krajský úřad - ochrana přírodních zdrojů a 

EIA, Krajská hygienická stanice, a další dotčené subjekty), a současně i jednotlivá stanoviska vlastníků 

veřejné dopravní nebo technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám 

dotčených ochranných a bezpečnostních pásem. 

V neposlední řadě je nutné „dořešit“ nebo upřesnit navržené parametry stavby ČOV Nová Říše. 

Projektová dokumentace počítá s plánovaným napojením obcí Bohuslavice a Vápovice (viz bod „B.2.1 

písm. g)“). Jelikož je správnímu orgánu z úřední činnosti známo, že obec Bohuslavice uvažuje o výstavbě 

své centrální ČOV a kanalizace, je právě z tohoto důvodu nutné provést přepočet/úpravu/upřesnění těchto 

parametrů v PD s ohledem na výše uvedenou skutečnost tak, aby navržená ČOV nebyla 

tzv. předimenzována a byla funkční. 

Předložená žádost o vydání společného povolení pak v bodě VII. neobsahuje informace o účelu stavby 

vodního díla. Jelikož je předmětem žádosti o společné povolení stavba vodního díla, uvedené má být 

v rámci této žádosti vyplněno. Účel stavby se uvede odpovídajícím způsobem podle číselníku Č11 Účel 

užití vodního díla uvedeného v příloze č. 4 vyhlášky č. 414/2013 Sb., o rozsahu a způsobu vedení 

evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž byl dán 

souhlas podle vodního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci (o vodoprávní 

evidenci). Žádost je možné doplnit u správního orgánu, nebo samostatným přípisem (např. v rámci 

doložení dokladů). 

Z výše uvedených důvodů bylo proto řízení, ve věci vydání společného povolení a vydání povolení 

k vypouštění odpadních vod pro výše uvedenou stavbu, přerušeno do 31.08.2021. Nebude-li 

podstatný nedostatek podaných žádostí ve stanovené lhůtě odstraněn, bude řízení podle § 66 odst. 1 

písm. c) správního řádu zastaveno. 
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Poučení účastníků: 

Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení 

ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, a to podáním učiněným u Městského úřadu Telč. Podle § 76 odst. 5 

správního řádu odvolání nemá odkladný účinek. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vlastislav Soukup 

vedoucí odboru životního prostředí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k vyvěšení:  

– Úřední deska Městský úřad Telč 

– Úřední deska Obecní úřad Nová Říše 

 

Tento dokument včetně přílohy musí být vyvěšen na úřední desce a zveřejněn způsobem 

umožňující dálkový přístup po dobu 15 dnů.  

 

 

 

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ..........................................  

 

 

 

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne……………….. a sejmuto dne…………… 

 

 

 

Vypraveno dne: 
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Obdrží (dodejkou, DS, osobně): 

účastníci řízení podle § 94k stavebního zákona 

- Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, Žižkova 1867/93, 586 01 Jihlava 1 (obdrží prostřednictvím 

datové schránky) 

- Městys Nová Říše, Náměstí 40, 588 65 Nová Říše v zastoupení Advokátní kanceláří JUDr. Jana 

Havlíčka, PhD., advokát JUDr. Jan Havlíček, Ph.D., Masarykovo náměstí 110/64, 586 01 Jihlava (obdrží 

prostřednictvím datové schránky) 

- Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava  

(obdrží prostřednictvím datové schránky) 

- Ludmila Šimáčková, Náměstí 70, 588 65 Nová Říše (na dodejku) 

- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno (obdrží prostřednictvím datové schránky) 

- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno (obdrží prostřednictvím datové 

schránky) 

- CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 (obdrží prostřednictvím datové schránky) 

- VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Jihlava, Žižkova 93, 586 29 Jihlava (obdrží 

prostřednictvím datové schránky) 

- E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice (obdrží dat. schránkou) 

- EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno (obdrží prostřednictvím datové schránky) 

 

účastníci řízení identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitosti a je 

jim v souladu s § 94l odst. 3 stavebního zákona a § 144 správního řádu doručováno veřejnou 

vyhláškou: 

pozemky parc. č. 1631/5, 1632/1, 1633/1, 1643/4, 1638, 1641, 1642, 1643/1, 1646, 1647, 1648, 1651, 

1643/13, 1614/4,1625/1, 1625/2, 1626, 2533/3, 1485, 1163/2, 2536/4, st. 284, 1627/8, 1627/13, 1627/1, 

st. 412, 1628/1, st. 376, 1166/11, st. 390, st. 244, st. 253, 1611/2, st. 329, st. 184, 2571/2, 2571/1, 1615/1, 

2573, 1616, 1617, 1618, 2539, 1708/3, 2572/6, 1708/2, 1613/5, st. 181/2, 1619/1, 1619/3, 1619/2, st. 

257/1, st. 257/3, 1622/3, 2571/1, 1615/3, st. 387, st. 471, 1657/2, st. 472, 1614/1, 1621, 2626, st. 182/2 

vše k. ú. Nová Říše 

 

účastníci řízení v rámci řízení dle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona 

- Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, Žižkova 1867/93, 586 01 Jihlava 1 (obdrží prostřednictvím 

datové schránky) 

- Městys Nová Říše, Náměstí 40, 588 65 Nová Říše v zastoupení Advokátní kanceláří JUDr. Jana 

Havlíčka, PhD., advokát JUDr. Jan Havlíček, Ph.D., Masarykovo náměstí 110/64, 586 01 Jihlava (obdrží 

prostřednictvím datové schránky) 

- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno (obdrží prostřednictvím datové schránky) 

 

Dotčené orgány: 

- Městský úřad Telč, odbor životního prostředí, ochrana přírody a krajiny, nám. Zachariáše z Hradce 10, 

588 56 Telč (osobně) 

- Městský úřad Telč, odbor životního prostředí, zemědělský půdní fond, nám. Zachariáše z Hradce 10, 

588 56 Telč (osobně) 

- Městský úřad Telč, odbor životního prostředí, státní správa lesů, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 

Telč (osobně) 

- Městský úřad Telč, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství, nám. Zachariáše z Hradce 10, 

588 56 Telč (osobně) 

- Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava (obdrží 

prostřednictvím datové schránky) 

- Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Ke Skalce 4960/32, 586 01 Jihlava (obdrží prostřednictvím 

datové schránky) 

- Městys Nová Říše, stavební úřad, Náměstí 40, 588 65 Nová Říše (obdrží prostřednictvím datové 

schránky) 

- Městský úřad Telč, odbor dopravy, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč (osobně na dodejku) 

- Městský úřad Telč, odbor rozvoje a územního plánování, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč 

(osobně na dodejku) 

- Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírodních 

zdrojů a EIA, Seifertova 24, 587 33 Jihlava (obdrží prostřednictvím datové schránky) 
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