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DATUM: 21.3.2022

O Z N Á M E N Í

O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ O POVOLENÍ K  NAKLÁDÁNÍ S  VODAMI

A SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

V e ř e j n á v y h l á š k a

Obec Horní Smrčné, IČ 00376973, Horní Smrčné č.p. 73, 675 07 Čechtín, kterou zastupuje
ECO PRO s.r.o., IČ 07477856, Pražákova č.p. 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno 39 (dále jen "žadatel")
podal dne 2.2.2022 žádost o vydání povolení k nakládání s vodami tj. k jejich vypouštění po
předčištění na domovních čistírnách odpadních vod do vod povrchových, a o vydání společného
územního a stavebního povolení na stavbu:

Obec Horní Smrčné - Soustava domovních čistíren odpadních vod

(dále jen "stavba vodního díla") na pozemcích st. p. 3, 5, 9, 20, 21, 23, 24/1, 24/2, a na pozemcích
parc. č. 3/2, 14/4, 20/2, 27/1, 27/2, 39/1, 40/1, 560/2, 588 v katastrálním území Horní Smrčné,
prodloužení kanalizace: na pozemcích st. p. 19, 20, 23, a na pozemcích parc. č. 274/1, 274/3, 575/1,
575/14 v katastrálním území Horní Smrčné, Uvedeným dnem bylo ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1
ve spojení s ustanovením § 140 zákona č 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“) zahájeno vodoprávní řízení o povolení k nakládání s vodami podle ustanovení
§ 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a zahájeno společné územní a stavební řízení
podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 94m zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“).

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje Kraj Vysočina
Název obce Horní Smrčné
Identifikátor katastrálního území 738506
Název katastrálního území Horní Smrčné
Parcelní čísla dle evidence katastru
nemovitostí

na pozemcích st. p. 3, 5, 9, 20, 21, 23,
24/1, 24/2, a na pozemcích parc. č. 3/2,
14/4, 20/2, 27/1, 27/2, 39/1, 40/1, 560/2,
588 v katastrálním území Horní Smrčné,
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prodloužení kanalizace: na pozemcích st.
p. 19, 20, 23, a na pozemcích parc. č.
274/1, 274/3, 575/1, 575/14 v katastrálním
území Horní Smrčné

Číselný identifikátor vodního toku 10207826
Název vodního toku PP Chlumského potoka v km 0,5; vodní

nádrž
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí 4-16-01-0740-0-00
Vodní útvar povrchových vod DYJ_0920 Jihlava od toku Brtnice po

vzdutí nádrže Dalešice
Vodní útvar podzemních vod 6550 – Krystalinikum v povodí Jihlavy

v tomto rozsahu:

Druh vypouštěných vod (Č 07) vody čištěné
Druh recipientu (Č 08) vodní tok
Stavby kanalizačních stok a objektů včetně
čistíren odpadních vod stoková síť
množství vypouštěných odpadních vod pro výusť na obecní kanalizaci (43 EO)
Průměrné povolené 0,0622 l/s
Maximální povolené 0,1697 l/s
Maximální povolené 5,375 m3/den
Maximální měsíční povolené 163,4896 m3/měs.
Roční povolené 1 961,875 m3/rok
množství vypouštěných odpadních vod pro výusť do vodní nádrže (4 EO)
Průměrné povolené 0,005787 l/s
Maximální povolené 0,15234 l/s
Maximální povolené 0,5 m3/den
Maximální měsíční povolené 15,2083 m3/měs.
Roční povolené 182,50 m3/rok
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští 12 měsíců
Časové omezení platnosti povolení 10 let
Velikost zdroje znečištění v EO 47 EO
Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod pro výusť na obecní kanalizaci (43 EO)
a) BSK 5 0,0588 t/rok
b) CHSK Cr 0,2550 t/rok
c) NL 0,0588 t/rok
Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod pro výusť do vodní nádrže (4 EO)
a) BSK 5 0,0054 t/rok
b) CHSK Cr 0,0237 t/rok
c) NL 0,0054 t/rok
Údaje o jakosti vypouštěných odpadních vod pro výusť na obecní kanalizaci (43 EO) a
pro výusť do vodní nádrže (4EO)
a) BSK 5 Hodnota „p“ 30 mg/l
a) BSK 5 Hodnota „m“ 50 mg/l
b) CHSK Cr Hodnota „p“ 110 mg/l
b) CHSK Cr Hodnota „m“ 170 mg/l
c) NL Hodnota „p“ 40 mg/l
c) NL Hodnota „m“ 60 mg/l
Uložená měření
Je uloženo měření množství vypouštěných
odpadních vod ANO
Četnost měření množství 4 x ročně, tj. 1 x za 3 měsíce pro výusť

obecní kanalizace zaústěné do vodního toku
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(43 EO); 2 x ročně, tj. 1 x za 6 měsíců pro
výusť do rybníka

Způsob měření množství vody (Č 40) měřením na vodoměru
Je uloženo sledování jakosti vypouštěných
odpadních vod ANO

Četnost sledování 4 x ročně, tj. 1 x za 3 měsíce na výusti obecní
kanalizace zaústěné do vodního toku
(43 EO); 2 x ročně, tj. 1 x za 6 měsíců na
výusti do rybníka

Typ vzorků (Č 05) dvouhodinový směsný
Zkušební provoz ANO
Délka trvání zkušebního provozu 12 měsíců

Stavba vodního díla obsahuje:

Druh přiváděných vod (Č 07) splaškové
DČOV č. 1 pro objekt č.p. 1 bude
provedena na pozemku parc. č. 14/4
v katastrálním území Horní Smrčné

AQUTEC AT 6 plus
Předčištěná voda bude svedena do stávající přípojky;
odtok předčištěných vod potrubím DN 150 délky 0,5 m;
přípojka NN kabelem CYKY 3 x 1,5 mm2 délky 1,5 m.

DČOV č. 2 pro objekt č.p. 2 bude
provedena na pozemku parc. č. st. 3
v katastrálním území Horní Smrčné

AQUATEC AT 6 plus
Předčištěná voda bude svedena do stávající přípojky;
Odtok předčištěných vod potrubím DN 150 délky 3,5
m;
přípojka NN kabelem CYKY 3 x 1,5 mm2 délky 2,5 m.

DČOV č. 3 pro objekt č.p. 4 bude
provedena na pozemku parc. č. st. 5
v katastrálním území Horní Smrčné

AQUATEC AT 6 plus
Předčištěná voda bude svedena do stávající přípojky;
odtok předčištěných vod potrubím DN 150 délky 0,5 m;
přípojka NN kabelem CYKY 3 x 1,5 mm2 délky 1,5 m.

DČOV č. 4 pro objekt č.p. 5 bude
provedena na pozemku parc. č. 39/1
v katastrálním území Horní Smrčné

AQUATEC AT 6 plus
Předčištěná voda bude svedena do stávající přípojky;
odtok předčištěných vod potrubím DN 150 délky 2,0 m;
přípojka NN kabelem CYKY 3 x 1,5 mm2 délky 3,0 m.

DČOV č. 5 pro objekt č.p. 7 bude
provedena na pozemku parc. č. 40/1
v katastrálním území Horní Smrčné

AQUATEC AT 6 plus
Předčištěná voda bude svedena do stávající přípojky;
odtok předčištěných vod potrubím DN 150 délky 2,5 m;
přípojka NN kabelem CYKY 3 x 1,5 mm2 délky 3,0 m.

DČOV č. 6 pro objekt č.p. 10 bude
provedena na pozemku parc. č. 560/2
v katastrálním území Horní Smrčné

AQUATEC AT 6 plus
Předčištěná voda bude svedena do stávající přípojky;
odtok předčištěných vod potrubím DN 150 délky 0,5 m;
přípojka NN kabelem CYKY 3 x 1,5 mm2 délky 1,5 m.

DČOV č. 7 pro objekt č.p. 11 bude
provedena na pozemku parc. č. 20/2
v katastrálním území Horní Smrčné

AQUATEC AT 8 plus
Předčištěná voda bude svedena do stávající přípojky;
odtok předčištěných vod potrubím DN 150 délky 2,0 m;
přípojka NN kabelem CYKY 3 x 1,5 mm2 délky 6,0 m.

DČOV č. 8 pro objekt č.p. 13 bude
provedena na pozemku parc. č. 3/2
v katastrálním území Horní Smrčné

AQUATEC AT 6 plus
Předčištěná voda bude svedena do stávající přípojky;
odtok předčištěných vod potrubím DN 150 délky 0,5 m;
přípojka NN kabelem CYKY 3 x 1,5 mm2 délky 5,0 m.

DČOV č. 9 pro objekt č.p. 14 bude
provedena na pozemku parc. č.st. 20
v katastrálním území Horní Smrčné;
odtok předčištěných vod bude proveden
na pozemcích parc. č. st. 20 a parc. č.
588 v katastrálním území Horní Smrčné

AQUATEC AT 6 plus
Předčištěná voda bude svedena do stávající přípojky;
odtok předčištěných vod potrubím DN 150 délky 7,0 m;
přípojka NN kabelem CYKY 3 x 1,5 mm2 délky 10,0 m.

DČOV č. 10 pro objekt č.p. 15 bude
provedena na pozemku parc. č. st. 21
v katastrálním území Horní Smrčné

AQUATEC AT 6 plus
Předčištěná voda bude svedena do stávající přípojky;
odtok předčištěných vod potrubím DN 150 délky 0,5 m;
přípojka NN kabelem CYKY 3 x 1,5 mm2 délky 7,0 m.



Č.j. OŽP 21778/22 – SPIS 2854/2022/Ver

Strana 4 (celkem 7)

DČOV č. 11 pro objekt č.p. 18 bude
provedena na pozemku parc. č. st. 23
v katastrálním území Horní Smrčné

AQUATEC AT 6 plus
Předčištěná voda bude svedena do stávající přípojky;
odtok předčištěných vod potrubím DN 150 délky 0,5 m;
přípojka NN kabelem CYKY 3 x 1,5 mm2 délky 14,5 m.

DČOV č. 12 pro objekt č.p. 19 bude
provedena na pozemku parc. č. st. 24/1
v katastrálním území Horní Smrčné

AQUATEC AT 6 plus
Předčištěná voda bude svedena do stávající přípojky;
odtok předčištěných vod potrubím DN 150 délky 2,3 m;
přípojka NN kabelem CYKY 3 x 1,5 mm2 délky 20,0 m.

DČOV č. 13 pro objekt č.p. 20 a objekt
č.p. 24 v katastrálním území Horní
Smrčné bude provedena na pozemku
parc. č. 27/1 v katastrálním území Horní
Smrčné

AQUATEC AT 8 plus
Předčištěná voda bude svedena do stávající přípojky;
odtok předčištěných vod potrubím DN 150 délky 1,0 m;
přípojka NN kabelem CYKY 3 x 1,5 mm2 délky 10,5 m.

DČOV č. 14 pro objekt č.p. 21 bude
provedena na pozemku parc. č. 27/2
v katastrálním území Horní Smrčné

AQUATEC AT 6 plus
Předčištěná voda bude svedena do stávající přípojky;
odtok předčištěných vod potrubím DN 150 délky 0,5 m;
přípojka NN kabelem CYKY 3 x 1,5 mm2 délky 4,5 m.

DČOV č. 15 pro objekt č.p. 22 bude
provedena na pozemku parc. č. st. 9
v katastrálním území Horní Smrčné

AQUATEC AT 6 plus
Předčištěná voda bude svedena do stávající přípojky;
odtok předčištěných vod potrubím DN 150 délky 0,5 m;
přípojka NN kabelem CYKY 3 x 1,5 mm2 délky 10,0 m.

DČOV č. 16 pro objekt č.p. 23 bude
provedena na pozemku parc. č. st. 24/2
v katastrálním území Horní Smrčné

AQUATEC AT 6 plus
Předčištěná voda bude svedena do stávající přípojky;
odtok předčištěných vod potrubím DN 150 délky 2,5 m;
přípojka NN kabelem CYKY 3 x 1,5 mm2 délky 22,5 m.

Předmětem projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení jsou domovní čistírny
odpadních vod v obci Horní Smrčné, které budou sloužit k čištění odpadních splaškových vod
z objektů rodinných domků a následovnému odvádění těchto vod do jednotné kanalizace obce, která
je zaústěna do vodního toku PP Chlumského potoka v km 0,500. Jedná se celkem o 16 kusů
domovních čistíren odpadních vod pro 47 EO. Předčištěné odpadní vody budou odváděny stávajícími
nebo nově zřízenými přípojkami do jednotné kanalizace. Domovní čistírny odpadních vod budou mít
zabudovanou řídící jednotku pro zajištění vzdáleného monitoringu, data budou přenášena na obecní
úřad. Stávající jímky na vyvážení a septiky budou vyčerpány a trvale odpojeny. Vodoprávní úřad byl
dále požádán o vydání společného územního a stavebního povolení na prodloužení obecní
kanalizace, která bude sloužit pro odvod předčištěných odpadních vod pro DČOV č. 11, DČOV č. 9 a
DČOV č. 8.

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení
§ 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 vodního zákona, místně příslušný podle ustanovení § 11
odst. 1 písm. a) správního řádu a dále jako speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15
odst. 4 vodního zákona a ustanovení § 15 a ustanovení § 94j stavebního zákona

o z n a m u j e

podle ustanovení § 115 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 94m stavebního zákona zahájení
vodoprávního řízení a zahájení společného územního a stavebního řízení, ve kterém podle
ustanovení § 115 odst. 8 vodního a zákona a podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona
upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska
v souladu s ustanovením § 4 odst. 4 stavebního zákona a účastníci řízení své námitky, popřípadě
důkazy do

15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení veřejnou vyhláškou.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží.

Poučení:

Podmínky pro uplatňování námitek v územním řízení
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K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně
plánovací dokumentace, se nepřihlíží. Závazná stanoviska dotčených orgánů podle ustanovení § 4
odst. 4 stavebního zákona a námitky účastníků řízení mohou být uplatněná ve výše stanovené lhůtě,
později k nim nebude přihlédnuto. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89
odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které
zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem
řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je
projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního
předpisu zabývá. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn,
není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo
osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům
nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti
projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno.

Podmínky pro uplatňování námitek ve stavebním řízení a v povolení k nakládání s vodami

Závazná stanoviska dotčených orgánů podle ustanovení § 4 odst. 4 stavebního zákona a námitky
účastníků řízení mohou být uplatněná ve výše stanovené lhůtě, později k nim nebude přihlédnuto.
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření
nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě; k námitkám, které překračují
uvedený rozsah, se nepřihlíží. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu,
může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný
zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. Účastník řízení ve svých
námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání
námitek.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na Městském úřadě Třebíč, odboru životního
prostředí (ve dnech pondělí a středa), Masarykovo nám. č.p. 116/6, budova B, 1. poschodí, dveře č.
B113. V době mimo výše uvedené dny po telefonické dohodě (tel. 568 896 349). Nechá-li se některý z
účastníků zastupovat, předloží jeho zmocněnec vodoprávnímu úřadu písemnou plnou moc v souladu
s ustanovení § 33, 34 a 35 správního řádu. Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu
s ustanovením § 36 odst. 5 správního řádu povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby
průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je
uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území
České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu
identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

Nejpozději ve lhůtě 5 dnů po uplynutí uvedené lhůty na uplatnění námitek, důkazů a
připomínek se mohou účastníci řízení v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu
seznámit se shromážděnými podklady pro rozhodnutí.

Účastníci řízení se současně upozorňují na to, že v řízení, ve kterých je uplatňována zásada
koncentrace řízení, platí, že podle ní účastníci řízení mohou uplatnit své námitky nebo
připomínky pouze v předem stanovené lhůtě, toto ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu
neslouží k tomu, aby mohly být v projednávané věci i po uplynutí této lhůty uplatněny další
nové námitky nebo připomínky.

Ing. Pavel Vosátka
vedoucí odboru
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Město Třebíč a obec Horní Smrčné se žádají o vyvěšení této veřejné vyhlášky na místě k tomu
určeném po dobu stanovenou zákonem (15 dní) a poté o zaslání potvrzení o vyvěšení na
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí.

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

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne.............................. Sejmuto dne: ……………

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.

Obdrží:

Účastníci vodoprávního řízení do vlastních rukou
§ 27 odst. 1 správního řádu (datová schránka):
obec Horní Smrčné v zastoupení ECO PRO s.r.o., IDDS: fwnj6by
Kraj Vysočina, zastoupený Krajským úřadem Kraje Vysočina, odborem majetkovým, IDDS: ksab3eu
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdnp8g
Ing. Jaromír Křivánek, IDDS: xsz8zjp

§ 27 odst. 1 správního řádu (dodejky):
Vlastimil Němec, Horní Smrčné č.p. 2, 675 07 Čechtín
Libuše Němcová, Horní Smrčné č.p. 2, 675 07 Čechtín
Jarmila Pařilová, Horní Smrčné č.p. 4, 675 07 Čechtín
Pavel Láník, Horní Smrčné č.p. 5, 675 07 Čechtín
Jana Láníková, Horní Smrčné č.p. 5, 675 07 Čechtín
Milan Caha, Horní Smrčné č.p. 19, 675 07 Čechtín
František Pekárek, Horní Smrčné č.p. 23, 675 07 Čechtín
Zdenka Pekárková, Horní Smrčné č.p. 23, 675 07 Čechtín
Markéta Němcová, Horní Smrčné č.p. 11, 675 07 Čechtín
Pavel Němec, Horní Smrčné č.p. 11, 675 07 Čechtín
Marie Kratochvílová, Horní Smrčné č.p. 21, 675 07 Čechtín
Josef Rychlý, Horní Smrčné č.p. 10, 675 07 Čechtín
Anna Rychlá, Horní Smrčné č.p. 10, 675 07 Čechtín
Libuše Láterová (nar. 15.5.1978), Horní Smrčné č.p. 14, 675 07 Čechtín
Božena Láníková, Horní Smrčné č.p. 15, 675 07 Čechtín
Miroslav Kružík, Horní Smrčné č.p. 22, 675 07 Čechtín
Ing. Jaroslav Novotný, Horní Smrčné č.p. 13, 675 07 Čechtín
Miluše Prušová, Horní Smrčné č.p. 18, 675 07 Čechtín
Josef Komínek, Družstevní č.p. 1069/31, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1
Antonie Komínková, Družstevní č.p. 1069/31, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1
Lada Kružíková, Horní Smrčné č.p. 22, 675 07 Čechtín

§ 27 odst. 2 správního řádu (doručeno veřejnou vyhláškou):
Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství Vysočina, IDDS: e8jcfsn
Moravský rybářský svaz, o.s., IDDS: 4jn5apz
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu
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CETIN a.s., IDDS: qa7425t
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

§ 27 odst. 2 správního řádu v souladu s ustanovením § 94k písm. e) stavebního zákona (jejich
identifikace označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí - doručeno veřejnou
vyhláškou)
pozemky parc. č. st. 18, 270/2, 270/3, 274/6, st. 15, 575/2, 575/12, 146/7, 575/11, 146/6, 573/1, st. 17,
139, 9/1, 9/2, 564, 567, 143/1, 270/4, 574/7, 2, 7/1, 8, 14/1, 14/7, 16, 20/1, 27/4, 30/1, 30/3, 35, 39/2,
40/2, 276/1, 560/1, 565/1, 565/2, 570/1, 571, 589, 590, st. 7, st. 14, st. 108, 37, 48/1, 10, st. 1, 6,
274/4, st. 3, st. 28, st. 60, st. 98, st. 8, 41, st. 6, st. 32, st. 20, v katastrálním území Horní Smrčné

Dotčené orgány (doporučeně):
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, ochrana přírody a krajiny
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství
Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje a územního plánování, oddělení Úřad územního plánování
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, ochrana ZPF
Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb

Dotčené orgány (datová schránka):
Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního
odborného dozoru, IDDS: hjyaavk
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Územní pracoviště Třebíč, IDDS:
vzxiuw8
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Územní odbor Třebíč, Dopravní inspektorát, IDDS: x9nhptc

Na vědomí:
Obec Horní Smrčné, IDDS: wsyayjp (s žádostí o vyvěšení)
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
Libuše Láterová (nar. 21.10.1950), Horní Smrčné č.p. 14, 675 07 Čechtín
Jaroslav Novotný, Bráfova tř. č.p. 526/29, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1
Alena Němcová, Horní Smrčné č.p. 11, 675 07 Čechtín
Josef Němec, Horní Smrčné č.p. 11, 675 07 Čechtín
Ing. Jaromír Křivánek, Horní Smrčné č.p. 20, 675 07 Čechtín
Stanislava Křivánková, Horní Smrčné č.p. 20, 675 07 Čechtín
MONETA Money Bank, a.s., IDDS: 3kpd8nk
Svazek obcí pro komunální služby, IDDS: mjqdefb
Městský úřad Třebíč, odbor vnitřní správy (s žádostí o vyvěšení)
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