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V E Ř E J N Á    V Y H L Á Š K A 

 
ROZHODNUTÍ 

 

Odbor životního prostředí a památkové péče Městského úřadu  Pacov, jako místně příslušný  správní úřad 
podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), věcně 
příslušný vodoprávní úřad podle § 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 § 15 odst. (4) vodního zákona a § 15 odst.(1) písm. d) zákona č. 183/2006 Sb.  
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne  19.3.2014 podala 

 

Obec Věžná, Věžná 25, 395 01  Pacov, IČ 00476749 

zastoupená na základě plné moci firmou 
  3e-projektování ekologických staveb s.r.o., IČ 26112396 Pražská 455, 393 01  Pelhřimov 

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

   

I. Podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona 

v y d á v á   s t a v e b n í   p o v o l e n í 

ke stavbě vodního díla: 

  
„Kanalizace a ČOV Věžná“ 

 
 
na pozemcích parc. č. 165/8, 165/10, 683, 686, 687, 688, 689, 690, 718, 719, 720, 722, 893 v katastrálním 
území Brná, parc. č. 6/1, 6/23, 6/24, 6/25, 8/1, 9, 12/1, 75/1, 75/4, 75/5, 75/12, 587/12, 721/1, 721/6, 
734/1, 741/1, 743/1, 761, 762, 763, 765, 766, 767, 768, 775, 1052, 1054, 1056, 1058, 1065, 1077/1 v 
katastrálním území Věžná, parc. č. 1728, p. p. k. 75/7 v katastrálním území Vintířov v č.h.p. 1-09-02-054, 

orientační souřadnice XY: ČOV - 1122587, 712671. 
 

Účel stavby: 
Odvádění a čištění odpadních vod v obci Věžná. 
 
Popis stavby: 

Jedná se o gravitační splaškovou kanalizaci, zakončenou mechanicko-biologickou čistírnou 
odpadních vod navrženou pro 250 EO. Veškeré odpadní vody budou kumulovány v čerpací jímce, 
odtud budou čerpány do objektu ČOV. Recipientem je Vintířovský potok.  
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SO 01 – Čistírna odpadních vod – typu BIOCLEANER BC 250 EO na pozemcích p.č. 767, 766, 761 
v k.ú. Věžná 

a) mechanické předčištění 

b) biologické čištění 

c) dmychárna 

d)  kalové hospodářství 

 

SO 02 – Splašková kanalizace celkové délky  2080 m 

větev „A“ – celková délka větve je 794,3 m, provedena z potrubí PVC DN 300 a DN 250 na pozemcích 
p.č. 767, 765, 763, 1077/1, 587/12, 12/1, 743/1, 6/23, 8/21, 9, 6/24, 1065, 1056, 1058, 75/12, 75/4, 75/5, 
1052 v k.ú. Věžná , p.č. 1728 (dle PK č. 75/7) v k.ú. Vintířov 

větev „A1“ – celková délka větve je 172,2 m, provedena z potrubí PVC DN 250, na pozemcích p.č. 1058, 
1054, 75/1, 741/1, 721/6, 734/1 v k.ú. Věžná 

větev „A2“ – celková délka větve je 72,2 m, provedena z potrubí PVC DN 250 na pozemku p.,č. 734/1 
v k.ú. Věžná 

větev  „B“ – celková délka větve je 296,8 m, provedena z potrubí PVC DN 250 na pozemcích p.č. 743/1, 
768, 763 v k.ú. Věžná 

větev  „B1“– celková délka větve je 69,8 m, provedena z potrubí PVC DN 250 na pozemcích p.č. 721/1, 
743/1 v k.ú. Věžná 

větev  „B2“– celková délka větve je 56,4 m, provedena z potrubí PVC DN 250 na pozemcích p.č. 775, 
768 v k.ú. Věžná 

větev  „C“– celková délka větve je 202,3 m, provedena z potrubí PVC DN 300 a DN 250 na pozemcích 
p.č. 8761, 762, 763 v k.ú. Věžná, p.č. 165/8, 165/10, 689, 688, 690, 893, 720, 722 v k.ú. Brná 

větev  „D“– celková délka větve je 242 m, provedena z potrubí PVC DN 300 a DN 250 na pozemích p.č. 
6/1, 6/25 v k.ú. Věžná, .č.- 690, 718, 719, 893, 720, 722 v k.ú. Brná 

větev  „D1“– celková délka větve je 173,7 m, provedena z potrubí PVC  DN 250 , na pozemcích p.č. 683, 
686, 687, 718, 690 v k.ú. Brná 
 

II. Stanovuje povinnosti a podmínky pro provedení a užívání stavby dle § 15 odst. 3 vodního 
zákona a § 115 stavebního zákona:   

 
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala firma 3e-  projektování 

ekologických staveb, Pražská 455, Pelhřimov v únoru 2014, Ing. Jaromír Čašek, autorizovaný 
inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT 0100282.  Jakékoliv změny nesmí být provedeny bez 
předchozího povolení stavebního úřadu. 

2. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2015. 
3. Stavba bude prováděna dodavatelsky:, investor sdělí min. 10- dnů před započetím stavebních   prací    

termín zahájení výstavby vřetně obchodního jména provádějící firmy. 
4. Stavebník zajistí prostorové vytyčení stavby odborně způsobilou osobou, výsledky vytyčení budou  

 ověřeny oprávněným zeměměřičským  inženýrem a budou předloženy k žádosti o kolaudační souhlas. 
5. Do počátku stavby bude vypracován“Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“ 

podle § 15 odst. (2) zákona č. 309/2006 Sb. 
6. Před prováděním stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné 

technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o 
technických požadavcích pro vodní díla. 

7. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín vytyčení trasy stavby, pokládky kanalizačních trub 
řadu „A“  min. týden předem před prováděním uvedených prací za účelem provedení kontrolních 
prohlídek stavby. 
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8. K žádosti o povolení zkušebního provozu ČOV a provedení vydání kolaudačního souhlasu bude 

předložen vodoprávnímu úřadu kanalizační řád zpracovaný v souladu s § 24 vyhl. č. 428/2001Sb. 
v platném znění a provozní řád ČOV. 

9. Při realizaci stavby bude respektováno požárně bezpečnostní řešení z 08/2010. Při závěrečné 
prohlídce stavby bude předložen doklad o kontrole hasícího přístroje. 

10. Veškeré pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu, případně bude stavebníkem 
uhrazena vzniklá škoda. 

11. Musí být důsledně zabezpečeno oddělení srážkových vod od vod odpadních. 
12. Při křížení a dotčení vodního toku bude dodržena ČSN 75 2130 – Křížení a souběhy vodních toků s 

dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními a TNV 75 2102 Úpravy potoků, Křížení toku bude na 
obou březích vhodným způsobem označeno. 

13. Narušené úseky upraveného koryta vodního toku přechodem kanalizační větve „C“ a větve „D“ je 
nutné uvést do náležitého stavu (urovnání dna, svahů včetně utužení a osetí a řádné usazení opevnění 
koryta toku). 

14. Při výstavbě kanalizace je nutno zabránit zanesení koryta vodního toku smyvem nebo nahrnutím 
materiálu. V případě, žer tomu tak nebude, bude tok uveden do původního stavu. Je nutné zabránit 
znečištění vody ropnými či jinými látkami. 

15. Správci  toku  a vodního díla nesmí vzniknout žádné škody ani náklady. Výústní objekt, který zůstane 
v majetku stavebníka, musí být udržován v řádném  technickém stavu. Nejpozději do závěrečné 
kontrolní prohlídky musí být provedeno odsouhlasení skutečného provedení  stavby pracovníky 
Povodí Vltavy, státní podnik v místech křížení stavby s vodním tokem, v místech výustního objektu. 
Povodí Vltavy , státní podnik bude předáno geometrické zaměření výše uvedených míst. 

16. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí požádá stavebník majetkové oddělení Povodí Vltava, státní 
podnik, závod Dolní Vltava o uzavření dohody o registraci  výustního objektu  a vydání registračního 
čísla, kterým bude výustní objekt viditelně trvale označen.. K žádosti připojí kopii stanoviska Povodí 
Vltava, státní podnik z 14.4.2011, zn.:14604/2011-240 , SP-2011/3811a kopii stavebního povolení. 

17.  Vzhledem k dotčení koryta drobného vodního toku Vintířovský potok křížením kanalizace (p.č. 761 
KN k.ú. Věžná a parc. č. KN 719 k.ú. Brná) uzavře investor s majetkovým oddělením závodu Dolní 
Vltava Povodí Vltavy, státní podnik smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. 

18. Odpady, které původce nemůže sám využít nebo odstranit v souladu se zákonem o odpadech a 
prováděcími právními předpisy, lze předat pouze oprávněné osobě ve smyslu § 12 odst.3 zákon ač. 
185/2001 Sb. Před vydáním kolaudačního souhlasu požadujeme předložit příslušnému orgánu 
veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství (odbor ŽP a PP MěÚ Pacov) ke kontrole doklady 
vztahující se k nakládání s odpady vzniklými při provádění stavby. Na základě provedené kontroly 
předložených podkladů pak bude vydáno stanovisko k závěrečné  kontrolní prohlídce stavby. 

19. Pokud budou výkopy vedeny v prostoru okapové linie vzrostlých stromů , bude výkop v těchto 
místech proveden ručně a poškozené kořeny silnější než 3 cm budou začištěny rovným krátkým 
řezem. 

20. Čistírnu odpadních vod je nutné provozovat v souladu s provozním řádem, který bude zpracován 
mimo jiné v souladu s předpisy platnými na úseku ochrany ovzduší. 

21. Před zahájením výkopových prací nutno požádat MěÚ Pacov, odbor dopravy, o povolení zvláštního 
užívání (silnice II/128 na provádění stavebních prací - § 25 odst. 6 písm. c3 zákona č. 13/1997 Sb.. 

22. Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby případně spolu s oznámením stavebnímu úřadu o započetí 
užívání stavby stavebník předloží předávací protokol nebo jiné sdělení týkající se opravy narušeného 
místa komunikace sepsané s jejím vlastníkem (správcem).   

23. Případné omezení provozu nutno projednat s Policií ČR, DI Pelhřimov a požádat MěÚ Pacov, odbor 
dopravy, o stanovení přechodné úpravy provozu na dotčené komunikace. 

24. Při realizaci stavby musí být dodrženo ochranné pásmo vodovodních rozvodů dle §23  zák. č. 
274/2001 Sb. v platném znění. Před zahájením zemních  prací bude na základě objednávky u 
provozovatele vodovodu firmy VODAK Humpolec s.r.o. proveden vytyčení vodovodních řadů včetně 
přípojek. 

25. Ke stavbě v ochranných pásmech nadzemního vedení VN, podzemního vedení nebo elektrických 
stanic je investor povinen zajistit i písemný souhlas s činností v ochranném pásmu ve smyslu § 46 
odst. 11 zákona č. 4585/2000 Sb. o podmínkách a výkonu státní správy v energetických odvětvích., 
v platném znění. Souhlas s činností v OP zařízení distribuční soustavy povoluje ECZR na základě 
žádosti investora stavby. 

26. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací   
zařízení společnosti E.ON Česká republika.s r.o je stavební povinen dle zákona č. 309/2006 Sb. a 
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nařízení vlády č. 591/2006 Sb. , učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném 
zařízení, na majetku nebo zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno: 

• výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN lze provádět v min. vzdálenosti 1 m od 
sloupů tak, aby nedošlo k narušení  jejich stability  a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak 
ohrožen provoz elektrických zařízení a bezpečnost osob. Dále bude dodržována platná 
ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302. 

• Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškozování el. zařízení. 
• Jakékoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR bude ohlášeno 

na tel. čísle  800 225 577. 
27. Při provádění prací dojde ke střetu se sítí elektronických  komunikací společnosti Telefónica Czech 

Republic, a.s. Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany 
sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., ze dne 18.2.2014, čj.: 
533690/14  tvoří nedílnou součást ověřené projektové dokumentace. Stavebník musí dodržet 
podmínky tohoto vyjádření. 

24. Po dokončení stavebních prací požádá stavebník vodoprávní  úřad o vydání kolaudačního souhlasu, 
na základě kterého lze stavbu užívat. Při závěrečné kontrolní prohlídce bude předložen doklad o 
vodotěsnosti kanalizace, dále doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických 
prací před jejich zakrytím. 

25. Kaly z ČOV a shrabky z česlí  budou likvidovány v souladu s platnou legislativou. 
 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu): 

Obec Věžná, Věžná 25, IČ 00476749 
 

Odůvodnění: 
Dne 19.3.2014 podal navrhovatel zastoupený na základě plné moci firmou 3e- projektování ekologických 
staveb Pelhřimov, žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno  
řízení. 
 
K vedení tohoto řízení byl vedoucím pracovníkem určen Ing. Michal Kačer, jako oprávněná úřední osoba. 
K podpisu všech dokumentů je na základě organizačního řádu Městského úřadu Pacov určen jako 
oprávněná úřední osoba vedoucí odboru nebo jeho zástupce. 

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 2 a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o 
dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření 
vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to: 

• zplnomocnění k zastupování pro firmu 3e- projektování ekologických staveb Pelhřimov 

• smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřené mezi obcí Věžná na straně jedné a 
na straně druhé s obcí Obrataň, Josefem a Marií Bíbovými, Jiřím a Janou Zíkovými, Alenou 
Novotnou, ing. Milanem a Boženou Šafářovými, Josefem a Bohumilou Jirků, ing. Milanem 
Karáskem, Miroslavem Karáskem, Miluší Chalupovou, Miroslavem Hladíkem, Jaroslavem 
Hladíkem, Stanislavem Budínem, ing. Pavlem a Danou Filípkovými, Josefem Obertíkem, 
Miroslavem Zíkou, PhDr. Josefem a Janou Kamenskými, Krajem Vysočina, Českou republikou-
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Pozemkovým fondem České republiky 

• vyjádření Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu z 14.6.2011zn.: 3465/2011; 

• stanovisko KHS kraje Vysočina, územního pracoviště Pelhřimov z 25.2.2014 
zn.:KHSV/03263/2014/PE/HOK/Tes; 

• závazné stanovisko HZS kraje Vysočina, územního odboru Pelhřimov z 22.6.2011, č.j. HSJI-2992-
2/PE-2011; 

• stanovisko a vyjádření Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava z 14.4.2011, 
zn.:14604/2011-240,SP-2011/3811; 

• vyjádření společnosti E.ON Servisní s r.o.,  z 24.2.2014, zn.:V1728-Z051406244; 
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• rozhodnutí odboru dopravy Městského úřadu Pacov ze dne 15.6.2009 č.j. MP/0751/2009 – zvláštní 

užívání komunikace č. II/128; 

• sdělení Krajského úřadu kraje Vysočina odboru životního prostředí z 17.6.2010 č.j. KUJI 48867/2010  
OZP 36/2010; 

• koordinované stanovisko Městského úřadu Pacov  ze dne 17.3.2014, č.j. 
MP/02353/2014/Kb/Pe/St/Pa; 

• vyjádření společnosti VODAK Humpolec s.r.o. z 4.2.2011 č.j. C/37/11/899; 

• vyjádření společnosti E.ON Česká republika s r.o. z 19.4.2011 zn.:H15558-Z051111909  z hlediska 
podmínek pro povolení  stavby – souběhy a křížení; 

• vyjádření společnosti E.ON Česká republika s r.o. z 27.4.2010, zn.:/13676-700085270000020/2010 
k žádosti o připojení k distribuční soustavě; 

• Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě 
elektronických komunikací společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., ze dne 18.2.2014, čj.: 
533690/14; 

• vyjádření společnosti ČEPRO, a.s. z 18.4.2011 č.j. 1422/PŘ/11; 

• vyjádření společnosti NETPROSYS s.r.o. z 13.4.2011; 

• vyjádření společnosti NET4GAS, s.r.o. z 11.4.2011, č,j,. 1945/11; 

• vyjádření společnosti Dial  Telecom a.s. z 11.4.2011; 

• rozhodnutí o umístění stavby vydané odborem výstavby Městského úřadu Pacov  dne 24.11.2010, č.j. 
MP/16241/2010/Výst/Kl; 

• souhlas odboru výstavby  Městského úřadu Pacov s vydáním stavebního povolení ze dne 31.5.2011 , 
č.j. MP/07268/2011/Výst/Kl. 

V řízení vodoprávní úřad zkoumal, zda vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, 
včetně pozemků sousedních a staveb na nich mohou být rozhodnutím dotčena. Na základě výsledků 
tohoto zkoumání určil okruh účastníků řízení tak jak je uvedeno v rozdělovníku. 

Účastnící řízení dle § 27 odst. (2) správního řádu: 

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Povodí Vltavy, státní 
podnik, Vodak Humpolec, s.r.o., E.ON Distribuce a.s., Josef Obertík, Miluše Chalupová, Miroslav 
Hladík, Jaroslav Hladík, Stanislav Budín, Miroslav Zíka, Obec Věžná, ing. Pavel Filípek, Dana Filípková, 
ing. Milan Karásek, Miroslav Karásek, Josef Jirků,  Bohumila Jirků, Pozemkový fond České republiky, 
Petr Bíba, ing. Milan Šafář, CSc., Božena Šafářová, PhDr. Josef Kamenský, Jana Kamenská, Jiří Zíka, 
Jana Zíková, Alena Novotná, Obec Obrataň, vlastníci sousedních pozemků. 

Vodoprávní úřad dne 25.3.2014 oznámil zahájení řízení dotčeným správním úřadům, účastníkům řízení 
bylo oznámeno veřejnou vyhláškou, kde stanovil, že  mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a 
připomínky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny žádné  nové 
námitky, připomínky ani stanoviska. 

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených 
v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými 
správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony 
a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě 
shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení. 

Podmínky účastníků řízení, dotčených orgánů, organizací a správců sítí byly zapracovány do výrokové 
části tohoto rozhodnutí. 

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených. 

 

 



Č.j. MP/04378/2014/ŽP/KM str. 6 

 
Upozornění: 

• Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. (4) stavebního zákona platnost, jestliže stavba 
nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Stavba nesmí být zahájena, dokud 
stavební povolení nenabude právní moci. 

• Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi 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. 

• Vypouštění předčištěných odpadních vod z ČOV a kanalizace bylo povoleno rozhodnutím Měú 
Pacov č.j.: MP/09000/2011/ŽP/Vs, dne 7.7.2011 a zůstává nadále v platnosti. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle § 81 odst. (1) správního řádu do 15-ti dnů ode dne jeho 
oznámení podle § 83 téhož zákona ke Krajskému úřadu kraje Vysočina, podáním u zdejšího 
vodoprávního úřadu. Datum oznámení je shodné s datem řádného či náhradního doručení dle § 20 a 21 
správního řádu. Odvolání má odkladný účinek.  

Odvolání se podává v počtu kopií odpovídajícím výčtu účastníků řízení a jednoho stejnopisu pro správní 
orgán. 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. 
 
 
 
 
 
 

 
Otisk úředního razítka 

 
Ing. Otakar Pejša 

vedoucí odboru životního prostředí a památkové péče 
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Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve výši 3000,- Kč byl zaplacen. 
 
Přílohy pro stavebníka (budou předány po nabytí právní moci rozhodnutí): 

• ověřená projektová dokumentace 
• štítek "Stavba povolena" 
 
Obdrží: 
navrhovatelé (zástupce stavebníka) 
3e-projektování ekologických staveb s.r.o., IDDS: gwqdpxf 
 
ostatní účastníci 
doručení veřejnou vyhláškou 
 
dotčené orgány s 
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf 
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se  sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Pelhřimov, IDDS: 
sf3iu8q 
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina IDDS: ntdaa7v 
Městský úřad Pacov, odbor dopravy, náměstí Svobody č.p. 1, 395 01  Pacov 
Městský úřad Pacov, odbor výstavby, náměstí Svobody č.p. 1, 395 01  Pacov 
Městský úřad Pacov, odbor ŽP a PP, náměstí Svobody č.p. 1, 395 01  Pacov 
Obecní úřad Obrataň, IDDS: yczbcbj 
Obecní úřad Věžná, IDDS: jscauac 
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, IDDS: htkdzar 
Krajský úřad  kraje Vysočina, odbor životního prostředí IDDS: ksab3eu 
 
 
 
 
 
Toto rozhodnutí musí být zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu  Věžná, úřední desce Obecního 
úřadu Obrataň a úřední desce Městského úřadu Pacov min. po dobu 15-ti dnů. 
 
 
 
 
 
 
 
Zveřejněno dne: …………………………                          Sejmuto dne:…………………………….. 
 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění a sejmutí tohoto rozhodnutí 
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