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Legenda sítí E.ON:

Ostatní stávající sítě:

Zak, adn, vdaje:

Kabel VN - proJektovaný
Kabel VN - projektovaný v rámcI stavby Jihlava, Kosovská, obnova TS Ps.lé~ebna
Kabel VN - stávající
Kabel NN - slávajicl
Sdělovací kabel- stávajícl
Kabel VN - odpojený
ChránIčka-projektovaná
Opto trubka - projektovaná
Kabelová spojka VN - projektovaná
Rozpojovací skříň - stávajlcl
Přípojková skřlň - stávajlcí
Uzemnění - stávající
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Příloha

I SLUZBY MESTA JIHLAVY
• 4~L~J I .bfuzby pro spokojenou Vysocinu

EEIKA Brno, s.r.o.
Kšírova 120
61900 Brno

V Jihlavě dne 24.7.2017

Číslo: Vyjádření/140/17
Vyřizuje: Gůth, tel.: 567553216

Vyjádření k dokumentaci pro územní řízení na akci:
„3ihlava, Kosovská, obnova TS Silnice“

Dle předložené dokumentace a na základě mistnĺho šetření se stavba dotýká místních komunikací (MK),
kde jsou SLUZBY MESTA JIHLAVY s.r.o. (zastupující vlastníka místních a účelových komunikací Statutární
město Jihlava dle „Smlouvy na komplexní zajištění veřejně prospěšných služeb pro Statutární město
Jihlava“) správci, v tomto rozsahu:

—~ podélný překop chodníku s krytem z dlažby — MK Kosovská — levý chodník před parc.č.
1058 a 1116/1 — kabel VN a trubka pro optický kabel — v délce 63,5 m

— příčný překop vozovky s živičným krytem a chodníku s krytem z dlažby — MK Kosovská
před objektem COLAS CZ, a.s. — kabel VN a trubka pro optický kabel — v délce 7,0 +
1,5 m

Z titulu majetkového správce předmětných MK SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.

souhlasí

s prováděním stavby při splnění níže uvedených podmínek:

1) Před prováděním prací v MK budou nejdříve v místě zásahu do vozovky s živičným krytem okraje
krytu zaříznuty. V místě zásahu do chodníku s krytem z dlažby bude nejdříve rozebrána dlažba
(včetně obrub) a řádně uložena, aby nedocházelo kjejíztrátě. Kabel VN ani trubka pro optický kabel
nesmí být podélně umĺstěny pod obrubou chodníku.

2) Výkopek nesmí být použit pro konstrukci komunikace a bude u chodníku a vozovky do hloubky
konstrukce komunikace odvezen. Výkopek musí být uložen mimo vozovku tak, aby nedošlo k jejímu
znečištěnĺ. MK nesmí být při provádění prací znečišťovány ani jiným způsobem.

3) Po provedení prací v MK bude výkop neprodleně zasypán, u chodníku s krytem z dlažby těmito
vrstvami:
— provizorní úprava krytu ze štěrkopísku v tI. konečné úpravy chodníku $ krytem z dlažby
— podklad ze štěrkodrti fr. 0-32 mm 15 cm
— zásyp výkopkem nebo jiným vhodným materiálem
u vozovky s živičným krytem těmito vrstvami:
— provizorní bezprašná úprava krytu (z cementového betonu, vozovkové dlažby apod.) v ti. min.

10 cm + provizorní podkiad ze štěrkodrtě v celkové ti. konečné úpravy vozovky
s živičným krytem

— podklad ze štěrkodrti fr. 0-32 mm (0-63 mm) 35 cm
— zásyp výkopkem nebo jiným vhodným materiálem
Vše bude řádně hutněno po vrstvách tlouštly max. 15 cm do výše nivelety okolního chodníku a
vozovky.
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4) Konečná úprava chodníku s krytem z dlažby, Po odstranění provizorní úpravy, bude provedena
do výše nivelety okolního chodníku v této skladbě:
— dlažba stejného tvaru a charakteru (nepoškozená), u příčného překopu v šíři výkopu + 30 cm na

každou stranu, u podélného překopu v šíři chodníku
— ložní vrstva dlažby z drtě 4-8 mm 3 cm
Konečná úprava vozovky $ Živičným krytem, po odstranění provizorní úpravy, bude provedena
do výše nivelety okolní vozovky v této skladbě.
— asfaltový beton (Ace i~ ±) 4 cm, v šíři výkopu + ošetřeni spár (asfaltovou zálivkou,

spárovací páskou apod.)
— asfaltový beton (ACL 22 +) 7 cm
— obalovan~ kamenivo (AcP 16 +‚ ACP 22 +) 12 cm
Obruby budou uloženy do betonového lože.

5) Otevřený výkop v MK bude viditelně označen a zajištěn s ohledem na bezpečnost chodců a provozu
na komunikaci.

6) Konečná úprava MK bude zajištěna odborně způsobilou firmou, která má pro výkon této činnosti
podnikatelské oprávnění. Při provádění výkopů v MK je nutné dodržet TP 146 (s ohledem
na podmínky tohoto ~ádřenQ.

7) Správce MK může die skutečného provedení prací požadovat další úpravy MK.
8) Na všechny práce spojené s provedením konečné úpravy na MK poskytne investor stavby

správci záruční dobu v délce trvání 36 měsícŮ ode dne předání.
9) Do doby předání výkopu je investor povinen udržovat porušenou část chodníku ve schůdném

stavu a porušenou část vozovky ve sjízdném stavu se zachováním bezpečnosti silničn~,o provozu.
10) Jakékoliv změny týkající se MK je nutno předem projednat se správcem MK SLUZBY MESTA

JIHLAVY s.r.o.
11) Zásah do silničního tělesa může být prováděn teprve až Po nabytí právní moci rozhodnutí

o povoleni ke zvláštnímu užíváni místních komunikaci, o jehož vydání je povinen investor, resp.
dodavatel požádat u silničního správního úřadu — Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy.

12) Práce v silničním tělese a jeho bezprostřední blízkosti lze provádět v období od 1. dubna do 15.
října kalendářního roku. Mimo toto období nebudeme vzhledem R zimní údržbě místních
komunikací povolovat žádné zásahy do silničního tělesa.

13) Minimálně 30 dni před zahájením prací Investor resp. dodavatel:
— podá žádost ke zvláštnímu užívání místních komunikaci včetně podrobného situačního plánku

(Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy)
— uzavře smlouvu se správcem MI< a UK o záruce na provedené práce (investor)

14) Toto vyjádření slouží i jako souhlas ke zvláštnímu užívání místních komunikací dle
zákona Č. 13/1997 Sb., 5 25, odst. 6, písm. d) — umístění inženýrských sítí a jiných
nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo
na mostních objektech.

15) Toto v~gádření má platnost jeden rok.

S pozdravem

SWŽV‘ MtSTA~ D~i(ainpodep~awborGót)~
I o=$LuZRy MtSTA Jii-tAVY0,o iC 60727772)

J~ 5~7 3flg ~ ‘\, ou=0677, cnLibor Goth,sn=Góth
ič 6~7277fl IIIQ glvenNameLibor serIaiNumbtmp32959a
Dič CZ6O‘2777, Datum 2017 072412 48.21 +0200

Libor Gěth (J
vedoucí střediska správy
místních komunikací

Na vědomí
Magistrát města Jihlavy — OD
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Příloha

odbor dopravy J
Tyršova 18, Jihlava LStašované pracoviště

BEIKA Brnc,s~‘
Č: ____~-~~

Ii -ü?- 2ü17

f‘IkiLOHY‘

Magistrát města

EEIKA Brno, s.r.o.
Kšírova 120
61900 Brno

Váš dopis ze dne
11.07.2017

PŘIÍĹLLNO: ~

číslo jednacl f vyřizuje ‚telefon
MMJ/OD/85566/2017-PřP Ing. Přibyl/565 593 533
SZ-MMJ/OD/14473/201 7/2
UID jih lvpl7vOOxlg

Vyjádření ke stavbě: „Jihlava, Kosovská, obnova TS Silnice“

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

které podmiňujeme splněním těchto podminek:

. dle přiloženého polohopisu stavby bude stavbou dotčena MK na ul. Kosovská,

‘ dle přiloženého polohopisu stavby nebudou stavbou dotčeny silnice II, a lil, třídy,

Dle předložené žádosti se jedná o rekonstrukci rozvodny VN TS Silnice a rekonstrukci stávajícího
kabelového přivodu VN. Stávající přívodní olejový kabel VN se naspojkuje hybridni kabelovou spojkou
22kV a nadstaví se kabely 3x22 NA2XS2Y 1-240 vedoucí směrem k TS Silnice. Uprava je patrna
z přiložené situace.

Odbor dopravy Magistrátu města Jihlavy jako příslušný silniční správní úřad a speciální stavební úřad
podle 540 odst. 4 písm. a), odst. 5 písm. b) a 5 44 odst. 1, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve zněni pozdějších předpisů projednal Vaši žádost, seznámil se s předloženým
návrhem a vydává

‘ případné užití silnice II. a Ill. třídy, MK a silničních pomocných pozemků pro prováděni
stavebních prací je možné pouze na základě pravomocného rozhodnutí o povoleni ke
zvláštnímu užívání (prováděni stavebních prací) silnice II. a Ill, třídy dle 5 25 odst. 6, písm. c)
zákona 5.13/1 997 Sb. ve znění pozdějších změn. O vydáni tohoto rozhodnutí je zhotovitel
povinen požádat u příslušného silničního správnlho úřadu,

a dle ustanoveni
u příslušného

II. a Ill. třídy a

musí být dodrženy podmínky vyjádření pověřeného správce MK a veřejně přístupných ÚK, t~.
Služby města Jihlavy s.r.o., Havlíčkova 21 8/64, 58601 Jihlava,

‘ veškeré práce budou probíhat v souladu s platnými normami a s požadavky příslušného
správce komunikace. Vozovka nesmí být pří prováděni prací poškozena ani znečištěna a
v případě překopů uvedena do původního stavu,

‘ upozorňujeme, že příslušným silničním správním úřadem pro místní a účelové komunikace je
Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy,

Magistrát města Jihlavy
Masarykovo náměstí 1 (hlavní budova), 58601 Jihlava, tel: 555 591 111

e-mail: epodatelna@jihlava-city.cz J wwwjihlava.cz

vzhledem k umístění inženýrských síti je nutné před zahájením řízení požádat,
525 odst. 6, písm. d) zákona č.1311 997 Sb., ve zněni pozdějších změn,
silničního správního úřadu o vydáni povolení ke zvláštnímu užíváni silnice
místních komunikací pro umístěni zařízení v silničním pozemku,

Jihlavy ~

Jihlava
13.07.2017



Magistrát města _______

toto zavazné stanovisko zaroveň slouží jako souhlas Odboru dopravy Magistratu města
Jihlavy s obnovou TS a rekonstrukcí kabelového vedeni VN na pozemku p č 6074/1 6074/2,
6073v k u Jihlava projednání na Majetkovém odboru Magistrátu města Jihlavy,

* o stanoveni přechodne úpravy dopravního značení, pokud si to situace vyžádá, požada
zhotovitel prací odbor dopravy Magistrátu města Jihlavy,

toto závazné stanovisko nenahrazuje pravomocne rozhodnutI o povoleni zvlaštniho uživani
vydavane silničnim správnim úřadem

ODŮVODNĚNÍ
Podaním ze dne 11 7 2017 požádala firma EFIKA Brno, $ r o (lČ 25573829), Kšírova 120,61900
Brno Odbor dopravy Magistrátu města Jihlavy o vyjadření ke stavbě „Jihlava, Kosovska, obnova TS
Silnice‘ Silniční spravni úřad jako dotčený organ na zakladě ustanoveni ~ 44 odst 1, zakona 13/1997
Sb o pozemnlch komunikacích, ve znění pozdějších předpisů vydáva předmětné zavazne stanovisko
Vydane závazne stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správnim řízeni, ale jeho obsah je
zavazný pro výrokovou část rozhodnuti přislušneho spravniho organu dle ustanovení ~ 149 odst I
zakona 500/2004 Sb spravnl řad, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád‘)

K zajištěni ochrany veřejně přistupných silnic II a Ill třidy a MK bylo na zakladě výše uvedených
skutečností rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto stanoviska

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ
Závazne stanovisko není samostatným spravnlm rozhodnutim, v souladu s ~ 149 odst 4 spravniho
řádu nelze se proti němu odvolat, jeho obsah lze napadnout pouze v ramci odvolaní podaného proti
rozhodnutí ve věci same

OTISK RAZÍTKA

Ing. Ján Tinka v. r.
vedoucí odboru dopravy

podepsano elektronicky

Rozdělovník

1) EEIKA Brno, s r 0. (lČ 25573829), Kšírova 120, 61900 Brno
2) MMJ — OD — spis
3) Magistrát města Jihlavy — stavebni úřad, Masarykovo nan 97/1, 586 01 Jihlava
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Příloha

odbor životního prostředí St~tutárm mes~
oddělení služeb v životním prostředí
Hluboká 108/3, 58601 Jihlava

EEIKA Brno, s.r.o.

Kšírova 3861120

61900 Brno -jih

J Váš dopis ze dne číslo jednací I vyřizuje! telefon J Jihlava
11. července 2017 MMJ/OZP/85636/2017-MaV Másilko V./+420 565 593 366 11 srpna 2017

UID: jihlvpllvollqu

Vyjádřeni k projektové dokumentaci stavby pro územní řízení

AKCE: Jihlava, ul. Kosovská — rekonstrukce kabelového vedeni VN 22 kV, obnova trafostanice
Silnice

Dne 11. července 2017 obdrželo oddělení služeb vživotním prostředí odboru životního prostředí
Magistrátu města Jihlavy (dále jen OZP) Od společnosti EEIKA Brno, s,r.o, Zádost o vyjádření
na výše uvedenou akci k vydáni stavebního povolení.

K žádosti byla přiložena projektová dokumentace, ze které vyplývá, že mimo jiné dojde k dotčení části
pozemku p.č. 6074/1 k.ú. Jihlava ve vlastnictví statutárního města Jihlavy; konkrétně zeleného pásu
mezi chodníkem a oplocením Psychiatrické nemocnice Jihlava.

Vzhledem kvelikosti výkopu (65x120 cm) a nedostatku manipulačního prostoru pro jeho provedenĺ,
může být reálně ohrožena fyziologie tři exemplářů rostoucích v zeleném pásu mezi chodníkem
a místní komunikaci II. třídy čĺslo 41; především pak exempláře dubu letního (Quercus robur) ID:
52802. Z tohoto důvodu podmiňuje OZP vydáni souhlasu za striktního dodržení níže uvedených
podmínek. Pokud nebudou tyto podmínky dodrženy, vystavuje se zhotovitel postihu ze strany
orgánů ochrany přírody za poškození dřevin rostoucích mimo les.

Níže OŽP uvádí podmínky, za kterých je možné výkop realizovat:

V ve směru do příměstské části Kosov bude výkop veden ve volném terénu v zeleném pásu
mezi chodníkem a oplocením Psychiatrické nemocnice Jihlava pozemků p.č. 6074/1
a 1116/1 kú. Jihlava tj. v co nejdelším odstupu od výše zmíněných exemplářů.

V zhotovitel se při realizaci stavby bude řídit Standardem péče o přírodu a krajinu — řada A
Č. 01 -002 Ochrana dřevin při stavební činnosti (ke stažení
http://standardy. nature. cz/schvalene-znen i-standardu).

V v zeleném pásu mezi chodníkem a místní komunikaci II. třídy nebude skladován stavební
materiál ani výkopová zemina. Na tento pozemek nebudou během výstavby vjíždět
mechanizační prostředky zhotovitele.

V k dodrženi předchozí podmínky instaluje zhotovitel na společné hranici chodníku s výše
uvedeným zeleným pásem, kde rostou uvedené stromy, oplocení. Konstrukce oplocení musí
být pevná (pletivo, dřevo) a vysoká min. 150 cm. Oplocení musí zabránit vjezdu vozidel i
vstupu osob do zeleného pásu pozemku p.č. 4387/1 k.ú. Jihlava ze strany Od výkopu (viz
příloha).

V během provádění výkopů v blizkosti výše uvedeného dubu je nutná přítomnost pracovníků
OZP. Z tohoto důvodu bude OZP kontaktováno stavbyvedoucím, a to v okamžiku, kdy se
výkopové práce přiblíži 3 metry ke kořenovým náběhům dubu.

V jakýkoli zásah do habitu dřevin rostoucích v okolí stavby na pozemcích statutárního města
Jihlavy je zakázaný.

Statutární město Jihlava
Masarykovo náměsti 97/1 (hlavní budova), 58601 Jihlava, tel: 565 591 111

e-mail: zivotniprostredi~jihlava-city.cz I www.~ihIava.cz



Statutární město Q

V před zahájením akce je povinnosti investora popřípadě zhotovitele ohlásit zvláštní užívánI
veřejného prostranství dle obecně závazné vyhlášky Č. 612016 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství OZP (kontaktní osoba Ing. David MAREK, tel. ±420 731 692 317,
+420 567 593 365).

V veškeré pozemky či jejich části ve vlastnictví statutárního města Jihlavy, které budou dotčeny
mechanizačními prostředky stavby, budou předány OŽP ve stavu, v jakém byly v okamžiku před
započetím stavby. Z pozemků zasažených stavbou bude odstraněno kamení a zbytky stavebního
materiálu. Terén bude urovnán a zhutněn v případě potřeby dodána 10 cm vrstva ornice
nebo kompostu a založen trávník. Při zakládáni trávníku budou dodrženy postupy dané
normami SADOVNICTVI A KRAJINARSTVI CSN 0118 917 Zakládání trávníků a CSN DIN 18
915 Práce s půdou.

vz. Ing. Robert Ďásek

Ing. Katarína RUSCHKOVÁ

vedoucí odboru
životního prostředí

příloha vyjádřeni č.j. MMJ10ŽP18563612017-MaV

a umistení

‘N

1117/l
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