KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Číslo jednací: KUJI 27779/2013, ODSH 269/2013 – Ma/SP

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství jako příslušný speciální
stavební úřad podle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve
znění pozdějších předpisů, podle § 15 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (dále jen stavební zákon), v souladu s § 112 odst. 1 stavebního zákona, obdržel dne 1. 3.
2013 od Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, zastoupeného
na základě plné moci Ing. Marií Tesařovou, ředitelkou správy Jihlava žádost o vydání
stavebního povolení pro stavbu na silnici I/38 v k.ú. Havlíčkův Brod.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství na základě výsledku
projednání žádosti ve stavebním řízení, souhlasu obecného stavebního úřadu v souladu s § 15
stavebního zákona, dle § 115 stavebního zákona vydává

STAVEBNÍ POVOLENÍ,
kterým p o v o l u j e stavbu:

I/38 Havlíčkův Brod, ul. Masarykova
na pozemcích:
p.č. 2327/10, 3772/13, 3772/22, 151/25, 121/3, 121/34, 121/35, 121/36, 2259/184, 2327/1,
3772/18, 3772/19, 3772/9, 121/24, 121/18, 121/19, 121/26, 121/27, 121/38, 121/39, 2259/17,
2259/180, 2259/181, 2259/182, 2259/51, 2259/52, 2259/68, 2259/69, 2305/26, 3772/11, 3786/2,
3786/3, 725/20, 752/1, 930/10, 930/4, 930/5, 930/8, 936/20, 936/5, 936/6, 936/7 v k.ú. Havlíčkův
Brod.
Pozemky sousedící se stavbou:
p.č. 930/23, 930/20, 930/1, 930/19, 930/62, 930/63, 930/64, 930/37, 930/29, 930/16, 930/1,
930/6, 930/7, 930/13, 930/2, 745/8, 745/9, 745/10, 752/32, 752/8, 752/3, 752/10, 752/11,
752/12, 752/98, 752/99, 752/60, 133/6, 133/1, 127/2, 138/2, 3865/1, 3865/2, 3864, 726/1,
121/40, 3863, 726/5, 121/37, 3750, 725/21, 725/4, 725/13, 121/2, 138/1, 127/3, st. 4778, 144/2,
127/1, 141/3, 752/5, 752/38, 752/37, 752/18, 752/17, 752/72, 752/74, 759/6, 725/75, st. 2415,
752/80, 759/10, 752/82, st. 2421, 933/1, 932/3, 932/1, 932/2, 934/6, 934/5, 934/4, 934/3, 937/2,
936/4, 930/56, 930/55, 936/16, 936/14, 936/2, 936/1, 2327/5, 3772/25, 3786/1, 3772/19,
3772/23, 2327/6, 3772/10, 962/20 v k.ú. Havlíčkův Brod.
Stavba spočívá v opravě stávající komunikace I/38 v průtahu Havlíčkovým Brodem od křižovatky
se silnicí I/34 ul. U Cihláře po křižovatku s ulicí Havlíčkova v délce 1271 metrů (staničení km
0,03151 – 1,302 50). Bude provedena výměna ložných a obrusných vrstev vozovky a sanace
trhlin (úseku v km 0,722-0,871) a částečná rekonstrukce s recyklací na místě a novým třívrstvým
krytem (0,031-0,722 a 0,871-1,303). Budou provedeny lokální opravy nivelety s cílem dodržení
normových příčných sklonů. Šířkové uspořádání komunikace se nezmění. Navržené příčné
uspořádání Masarykovy ulice odpovídá stávajícímu stavu, tj. 4 jízdní pruhy o šířce 3 metry, dělicí
proužek o šířce 0,5 metru a 2 vodící proužky o šířce 0,25 metru. Stavba bude prováděna za
částečného omezení provozu.

Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která
je přílohou tohoto rozhodnutí; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího
povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
4. Při stavbě budou dodržována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na normy upravující požadavky na provádění staveb a závazná ustanovení
obsažená v příslušných technických normách.
5. Stavební práce budou probíhat tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu. Při
stavbě nebude výkopek ukládán na silnici
6. Před zahájením stavebních prací projedná stavebník s Krajským úřadem Kraje Vysočina,
Odborem dopravy a silničního hospodářství způsob provádění. Dopravní značení omezující
provoz po dobu stavebních prací bude osazeno dle stanovení Krajského úřadu Kraje
Vysočina, Odboru dopravy a silničního hospodářství, po vyjádření Policie ČR, a na náklady
investora (zhotovitele) dle TP 66 (Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích).
7. Před uvedením stavby do provozu musí stavebník požádat příslušný úřad o stanovení
místní úpravy provozu dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
ve shodě s projektovou dokumentací, případně jeho doplnění při místním šetření před
vydáním rozhodnutí o předčasném užívání stavby, případně kolaudačního souhlasu.
8. Stavba musí respektovat příslušné normy, zejména ČSN 73 6101 „Projektování silnic a
dálnicí“ a ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“.
9. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být
dodržována preventivní opatření k zabránění případných úkapů či úniků ropných látek ani
nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod a nesmí být narušeny
hydrologické poměry v daném území.
Podmínky společnosti Telefónica O2 Czech republic, a. s. dle vyjádření č.j. 65954/12 ze dne 17.
4. 2012
10. Stavebník je povinen bez zbytečného odkladu projednat způsob a ochranu sítí
elektronických komunikací (SEK) v průběhu realizace stavby.
11. V případě přeložky SEK je stavebník povinen uzavřít se společností Telefónica smlouvu o
realizaci překládky SEK
12. Stavebník je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica
Podmínky Technických služeb Havlíčkův Brod dle vyjádření ze dne 8. 2. 2013
13. V případě dotčení místních komunikací v průběhu realizace je nutné povolení zvláštního
užívání vydané příslušným silničním správním úřadem
14. Před započetím zemních prací požádá stavebník Technické služby Havlíčkův Brod (TS)o
vytyčení kabelů veřejného osvětlení. Při obnažení kabelu veřejného osvětlení vyzve
stavebník TS ke kontrole před zakrytím kabelu.
15. Při zásahu do vjezdů k obytným domům bude zajištěna jejich obslužnost, zvláště pak při
svozu komunálního odpadu. Tyto vjezdy budou uvedeny do původního stavu a předány TS.
16. TS provedou zkoušku hutnění na komunikacích ve své správě
17. Přechody přes městské komunikace budou provedeny podvrty
18. Při zásahu ve vozovce, chodníku s povrchem asfaltobetonové směsi požadujeme vzniklé
pracovní spáry ošetřit komůrkovou zálivkou.
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19. Uvedené podmínky platí při narušení krajnice u komunikace i chodníku
20. Při stavbě bude dodržena normová výška na všech dotčených přechodech pro chodce.
Podmínky společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle vyjádření zn. 1052422458 ze dne 14. 3. 2013
21. Nesmí dojít ke snížení stávající vzdálenosti vodičů nadzemního vedení od země.
22. Nesmí být prováděny veškeré pozemní práce, při kterých by došlo ke snížení nebo zvýšení
hloubky uložení stávajících podzemních vedení.
23. Pokud v prostoru, kde se nachází podzemní nebo nadzemní vedení, dojde ke snížení nebo
zvýšení nivelety terénu, požadujeme zajistit přeložku vedení za účelem zajištění
dostatečného krytí podzemních vedení (dle _SN 73 6005) a zajištění nejkratších povolených
vzdáleností nadzemních vedení od země a pozemních komunikací (daných technickou
normou PNE 33 3301 a PNE 33 3302).
24. Pod nadzemním vedením nesmí být realizovány stavby objektů, skládka materiálu či zeminy.
25. Nad kabelovou trasou podzemního vedení nesmí být realizovány stavby objektů, skládka
materiálu či zeminy.
26. V místě nových zpevněných ploch a komunikací provede stavebník mechanickou ochranu
stávajících podzemních vedení (uložit do kabelových chrániček), při dodržení nejmenšího
dovoleného krytí dle _SN 73 6005.
27. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po
dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
28. Dodržet podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech, viz příloha.
29. Po dobu provádění činnosti i po jejím ukončení musí být zajištěn volný přístup a příjezd k
30. zařízení distribuční soustavy (sloupy, transformační stanice, jistící pilíře, jistící skříně) pro
pracovníky a vozidla spol. ČEZ Distribuce, a.s.
Podmínky RWE Distribuční služby, s.r.o. dle vyjádření
31. Po odstranění konstrukce vozovky v úrovni zemní pláně požadujeme chránit plynovodní
přípojky a plynovody umístěné ve vozovce před mechanickým poškozením při pojíždění
betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm.
32. Požadujeme zachovat stávající niveletu vozovky (komunikace). Parkovací stání
doporučujeme provést ze zámkové dlažby.
33. Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v minimální
vzdálenosti 1 m.
34. Pokud při rekonstrukci komunikace bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou
mít vůči nové niveletě krytí menší jak 80 cm, bude nutné provést přeložku těchto
plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou
provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění jako přeložka
plynárenského zařízení na náklady investora.
35. Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plynárenského
zařízení vzdálenost minimálně 2 metry na obě strany od osy plynovodu.
36. Po odtěžení stávající konstrukce vozovky bude podstatně sníženo krytí stávajícího
plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny,
zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Zejména je třeba věnovat při provádění prací
zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus
vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu
přípojek, které jsou nad vlastním potrubím plynovodního řadu a navíc zpravidla uloženy
kolmo na plynovod (a tím i komunikaci).
37. Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v
ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
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38. Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při
dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy,
budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského
zařízení považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za
činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména
trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
39. Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude
provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast
(formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55).
Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti
uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytýčení
a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny.
Vytýčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném
pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,
40. Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
41. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou
plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
42. Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor
povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo
ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí,
zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a
motorových nářadí,
43. Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně
zabezpečeno proti jeho poškození,
44. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební
činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
45. Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace,
signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
46. Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude
provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném
pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede
příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická
linka 840 11 33 55). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou
kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto
stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, která nebylo odhaleno.
O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní
zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen
stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou
dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní
sondy v místě styku stavby s PZ.
47. Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým
pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN
12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
48. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a
nadzemní prvky plynárenského zařízení.
Podmínky dle závazného stanoviska Městského úřadu Havlíčkův Brod, odboru životního
prostředí č.j. OŽP/5212/2012/MS ze dne 20. 11. 2012
49. Odboru životního prostředí Městského úřadu Havlíčkův Brod budou předloženy doklady o
způsobu využití a odstranění odpadů vzniklých při stavbě
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Další podmínky speciálního stavebního úřadu:
50. Před uvedením stavby do provozu (předčasné užívání, případně kolaudační souhlas) musí
stavebník požádat příslušný úřad o stanovení místní úpravy provozu dle zákona č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve shodě s projektovou dokumentací, případně
jeho doplnění při místním šetření před vydáním rozhodnutí o předčasném užívání stavby,
případně kolaudačního souhlasu.
51. Stavba bude prováděna zhotovitelem, který bude stanoven výběrovým řízením. Stavba bude
realizována odbornou firmou s oprávněním k provádění dopravních staveb. Před zahájením
stavebních prací oznámí stavebník písemně Krajskému úřadu kraje Vysočina, Odboru
dopravy a silničního hospodářství zhotovitele stavby.
52. Stavba musí být zahájena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto stavebního povolení,
jinak stavební povolení pozbývá platnost. Doba platnosti stavebního povolení může být
stavebním úřadem prodloužena na základě odůvodněné žádosti stavebníka v souladu s §
115 odst. 4 stavebního zákona.
53. Stavba, na kterou se toto stavební povolení vztahuje, bude dokončena do 31. 12. 2015.

Odůvodnění
Dne 1. 3. 2013 podal žadatel Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, 140 00
Praha 4, zastoupené na základě plné moci Ing. Marií Tesařovou, ředitelkou správy Jihlava ke
Krajskému úřadu Kraje Vysočina, Odboru dopravy a silničního hospodářství žádost o stavební
povolení pro stavbu na silnici na silnici I/38 Havlíčkův Brod, ul. Masarykova.
Dne 6. 3. 2013 oznámil Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství
pod č.j. KUJI 16326/2013, ODSH 269/2013 Ma/SP zahájení stavebního řízení dotčeným
orgánům státní správy a všem známým účastníkům řízení.
V průběhu stavebního řízení nebyly uplatněny žádné námitky ani připomínky účastníků řízení.
Vzhledem k tomu, že stavebnímu úřadu jsou známy poměry na staveništi a žádost poskytuje
dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil podle § 112 odst. 2 stavebního
zákona od místního šetření. V průběhu řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o
stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky
řízení a s dotčenými orgány státní správy. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje
obecné technické podmínky na výstavbu, je zpracována v souladu s územně plánovací
dokumentací a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně
omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.
Vzhledem k velkému počtu vlastníků pozemků jako účastníků řízení, zvolil stavební úřad v tomto
řízení doručování veřejnou vyhláškou. Účastníky tohoto stavebního řízení jsou vlastníci
pozemků, na kterých se povolená stavba nachází a dále vlastníci pozemků sousedících se
stavbou, které jsou uvedeny ve výrokové části rozhodnutí.
Protože speciální stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení
stavby, rozhodl po provedeném řízení tak, jak je ve výroku uvedeno.
Žádost o stavební povolení doložil stavebník doklady, rozhodnutími a souhlasy dotčených
orgánů státní správy:
-

Souhlas Městského úřadu Havlíčkův Brod, stavebního úřadu s vydáním stavebního
povolení č.j. ST/281/2013/Ve ze dne 5. 3. 2013
Koordinované stanovisko Městského úřadu Havlíčkův Brod, odboru životního prostředí
č.j. DOP/5212/2012/MS ze dne 20. 11. 2012
Vyjádření Telefónica O2 Czech republic, a. s. č.j. 65954/12 ze dne 17. 4. 2012
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-

Souhlas s prováděním činností v ochranném pásmu ČEZ Distribuce, a.s. zn.
1052422458 ze dne 14. 3. 2013
Vyjádření RWE Distribuční služby, s. r. o. zn. 5000616529 ze dne 23. 4. 2012
Vyjádření Regionálního úřadu vojenské dopravy Olomouc č.j. 36-52/2013-1445 ze dne
14. 3. 2013
Vyjádření Technických služeb Havlíčkův Brod ze dne 15. 11. 2012
Vyjádření Vodovodů a kanalizací Havlíčkův Brod, a.s. zn. 2134/220/12/H. ze dne 13. 11.
2012
Vyjádření Krajské hygienické stanice kraje Vysočina č.j. KHSV/21310/2012/HB/HOK/Vel
ze dne 29. 12. 2012
Stanovisko Krajského ředitelství Policie kraje Vysočina, Odbor služby dopravní Policie
č.j. KRPJ-79139-6/ČJ-2012-1600DP-AUG ze dne 4. 12. 2013 a č.j. KRPJ-79139-7/ČJ2012-1600DP-AUG ze dne 4. 12. 2013
Závazné stanovisko Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice č.j. 9070/23146ÚP/2022-1420 ze dne 17. 12. 2012

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení
rozhodnutí k Ministerstvu dopravy ČR prostřednictvím Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru
dopravy a silničního hospodářství.
V Jihlavě dne 19. 4. 2013
Otisk úředního razítka

Ing. Jiří Macura
úředník odboru dopravy a silničního hospodářství
Před vydáním tohoto rozhodnutí byl na účet Krajského úřadu Kraje Vysočina zaplacen správní
poplatek ve výši 10 000,- Kč dle položky 18 sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004
Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, dne 1. 3. 2013, příjmový pokladní
doklad 201300247.

Obdrží:
Toto stavební povolení musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Havlíčkův Brod a
Krajského úřadu Kraje Vysočina po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne…………………

Sejmuto dne…………………
Razítko, podpis

Prosíme o vrácení potvrzení o vyvěšení Krajskému úřadu Kraje Vysočina, Odboru dopravy a
silničního hospodářství.
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Obdrží dle rozdělovníku:
Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, zastoupeného na
základě plné moci Ing. Marií Tesařovou, ředitelkou správy Jihlava
Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 a dle § 27 odst. 3 správního řádu
– doručováno veřejnou vyhláškou:
Město Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina, COOP družstvo HB, T. E. Q. Hranice, s.r.o., Státní
pozemkový úřad, Irena Jelínková, Petr Pavlík, Daria Píšová, Sallerova výstavba, spol. s.r.o.,
LABYRINT HB spol. s r.o., Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod, Bytové družstvo
v Havlíčkově Brodě, Petr Culek, Antonín Kubát, Pavel Kubát, Ing. Eva Brožová, MUDr. Vladimír
Berka, PhMr. Marta Berková, Zdeněk Straka, Drahoslava Straková, Ing. Josef Šoupal, Martina
Šoupalová, Bytové družstvo U Aleje, Jindřiška Dokulilová, Tiskárny Havlíčkův Brod a.s., WELL
Group a.s., Bytové družstvo Břízky, Jaroslav Beránek, Eva Beránková, Jiří Doležal, Ladislava
Doležalová, Pavel Šrámek, Hana Šrámková, Dagmar Žáčková, Jindřich Marek, Vlasta Marková,
Petr Kovář, Pavel Kulička, Dana Kuličková, Ing. Šárka Petrlíková, David Havelka, Benzina,
s.r.o., Lubomír Vaňkát, František Ryvola, Miloš Adam, Věra Bernardičová, Česká republika,
Berta Davidová, Ing. Bořivoj Gryc, Ing. Jan Gryc, Ing. Tomáš Gryc, Ing. Peter Handl, Jaroslava
Hubáčková, Marie Hutařová, Petr Karen, Otakar Klusáček, Berta Klusáčková, Zdeňka Kolářová,
Ing. Pavel Langhammer, Ph.D., Karla Müllerová, Bc. Václav Musil, Vlasta Pacholíková, Ing.
Aranka Petruccová, Mgr. Antonín Pličžka, Jana Prázová, Mrg. Kateřina Reucci, Mgr. Alena
Tesařová, Viktor Veliš, Anežka Velišová, Ing. Jana Vepřeková, Ivan Vítek, Alena Vránová,
Drahomíra Zmrzlá.
Dále obdrží:
Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí, Havlíčkovo náměstí 57, 580 61
Havlíčkův Brod
Policie ČR, Krajské ředitelství kraje Vysočina, Vrchlického 46, 587 24 Jihlava
Krajská správa a údržba silnic Vysočina, příspěvková organizace, Kosovská 16, 586 01 Jihlava
Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., Žižkova 832, 581 51 Havlíčkův Brod
Technické služby města Havlíčkův Brod, Na Valech 259, 580 01 Havlíčkův Brod
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
Telefonica O2 Czech Republic, a.s., P.O. BOX 134, 130 35 Praha
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Havlíčkův
Brod, Rozkošská 2331, 580 01 Havlíčkův Brod
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Havlíčkův Brod, Humpolecká 3606, 580
01 Havlíčkův Brod
Regionální úřad Olomouc, Centra vojenské dopravy, třída 1. máje 1, P.O.Box 513, 771 00
Olomouc
Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, Teplého 1899/C, 530 02 Pardubice
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