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ZMES, s.r.o.
Sadová 829/1
674 01 Třebíč

V Jihlavě dne 4.12.2017

Číslo: Vyjádřen~236/17
Vyřizuje: Göth, tel.: 567553216

Vyjádření k dokumentaci pro územní souhlas na akci:
„Jihlava, Vrchlického, Unimex fastfood, kabel VN“

Dle předložené dokumentace a na základě místního šetření se stavba dotýká místní komunikace (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:

Kabely VN a trubka HDPE pro optický kabel:
— podélný překop chodníku s živičným krytem — MK Vrchlického - pravý chodník

před mostem — v délce 7,0 m
— podélné umístění v pravém chodníku ve 4 chráničkách mostu ev. Č. lb-Ml — MK

Vrchlického — v délce 48,5 m
— podélný překop chodníku s živičným krytem — MK Vrchlického - pravý chodník

za mostem — v délce 12,0 m

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

souhlasí

s prováděním stavby dle PD při splnění níže uvedených podmínek:

1) Při umístění kabelů do chrániček mostu nesmí být proveden žádný zásah do betonového chodníku
mostu ani do jiných částí mostu. Chráničky přesahují 1,0 m před betonový chodník z obou stran.
Zaměření (ve formátu DGN verze 7) umístěných kabelů do chrániček mostu bude po dokončení
stavby předáno správci MK na záznamovém médiu (CD).

2) kabely VN a trubka HDPE vedené podél chodníku musí být umístěny min. 0,3 m za obrubami
chodníku tak, aby nedošlo k poškození betonového lože obrub.

3) Před prováděním prací v MK budou nejdříve v místě zásahu do chodníku s živičným krytem okraje
krytu zaříznuty. Obruby budou rozebrány.

4) Výkopek nesmí být použit pro konstrukci komunikace a bude u chodníku do hloubky konstrukce
komunikace odvezen. Výkopek musí být uložen mimo chodník a vozovku tak, aby nedošlo k jejich
znečištění. Mk nesmí být při provádění prací znečišťovány ani jiným způsobem.

5) Po provedení prací v MK bude výkop neprodleně zasypán, u chodníku s živičným krytem těmito
vrstvami:
— provizorní bezprašná úprava krytu (z cementového betonu nebo z dlažby) v tI. min. 6 cm ±

provizorní podklad ze štěrkodrtě v celkové tI. konečné úpravy chodníku s živičným krytem
— štěrkopísek 15 cm
— štěrkodrť 10 cm
— zásyp výkopkem nebo jiným vhodným materiálem
Vše bude řádně hutněno po vrstvách tloušťky max. 15 cm do výše nivelety okolního chodníku.
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6) Konečná úprava chodníku s živičným krytem, po odstranění provizorní úpravy, bude provedena
do výše nivelety okolního chodníku v této skladbě:
— asfaltový beton (ACO 8 CH) 5 cm, v Šíři výkopu + ošetření spár (asfaltovou zálivkou,

spárovací páskou apod.)
Obruby budou uloženy do betonového lože.

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

8) Konečná úprava místní komunikace 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 vyjádření).

9) Správce MK může dle skutečného provedení prací požadovat další úpravy MK.
10) Na všechny práce spojené s provedením konečné úpravy na místní komunikaci poskytne investor

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

stavu se zachováním bezpečnosti chodců.
12) Jakékoliv změny týkající se místní komunikace je nutno předem projednat se správcem místních

komunikací SLUZBY MESTA JIHLAVY s.r.o.
13) zásah do silničního tělesa může být prováděn teprve až po nabytí právní moci rozhodnutí

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

14) 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 k zimní údržbě místních
komunikací povolovat žádné zásahy do silničního tělesa.

15) Minimálně 30 dní před zahájením prací investor resp. dodavatel:
podá žádost ke zvláštnímu užívání místních komunikací včetně podrobného situačního plánku
(Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy)

— uzavře smlouvu se správcem MK o záruce na provedené práce (investor)
16) Toto vyjádření slouží i jako souhlas ke zvláštnímu užívání místních komunikací dle

zákona č. 13/1997 Sb., ~ 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.

17) Toto vyjádření má platnost jeden rok.

S pozdravem

Digitalne podepsal Liborcoth
DN c=Cz 254 97=NTRcz 60727772
o=5LuŽBY MĚ5TAJIHLAvv Sr O [lČ 607277723

(‘. ou=0677, cn~Libor Göth, sn=Cöth,
14: ~‘fl7fl (~ ) givenName=Libor, serialNumber=P329898
~ ‚k‘. Datum: 201712.04 09:08:36 +0100

Libor Gěth (
vedoucí střediska správy
místních komunikací

Na vědomí
Magistrát města Jihlavy — OD
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odbor dopravy Magistrái mesa
Tyršova 18, Jihlava detašované pracoviště

Hf-ti J//o ‚JEĎC fJzoĺď
AHce Dohnalová1

Váš dopis ze dne čislo jednací vyřizuje I telefon Jihlava
11.012018 MMJIOD/5361/2018-PřP Ing. PřibylJSG5 593 533 12.01.2018

SZ-MMJ/OD/87l/201 8/2
UID jihlvpl 8v0024h

Stanovisko k žádosti MO k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti

Odbor dopravy obdržel žádost Majetkového odboru o stanovisko na uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti na kabelové vedení VN a trubky HDPE, žadatel společnost ZMES,
s.r.o., Na Bělidle la, Jihlava pro společnost EON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6,
České Budějovice, stavba - akce ‚Jihlava, Vrchlického, Unimex fastfood, kabel VN«. Smlouva se týká
mj. pozemku p. č. 1057/3 v k. ú. Horni Kosov.

Odbor dopravy se s předkládaným návrhem seznámil a souhlasí s uzavřením výše uvedené smlouvy
za podmínky, že dotčená komunikace bude po dokončeni stavby uvedena do původního stavu a
budou dodrženy podminky pověřeného správce MK a UK, tj. Služby města Jihlavy, s.r.o. O tyto
podmínky si musí žadatel požádat u SMJ, s.r.o. Pokud mu byly vydány v rámci řízení u obecného
stavebniho úřadu, lze je použiti pro uzavřeni smlouvy.

Magistrát města Jihlavy
odbor dopra6v

Ing. Ján Tinka
v z. Ing. Karel Trojan

vedoucí odboru dopravy

Rozdělovník:

1) MagistrátměstaJihlavy, majetkový odbor, Masarykovo nám. 9711,58601 Jihlava
2) MMJ - OD — spis

Magistrát města Jihlavy
Masarykovo náměsti 1 (hlavní budova), 58601 Jihlava, tel: 565 591 111

e-mail: epodatelna®jihlava-city.cz I www.jihlava.cz



Příloha č. 4

odbor životního prostředí Statutární ~
odděleni služeb v životním prostředí

ZMES s.r.o.
Na Bělidle Ia
586 01 Jihlava

Váš dopis ze dne číslo jecinaci vyřizuje J telefon Jihlava
16.11.2017 MMJ/0ZP1140802/2017 Ing. Brandová/565 593 361 15. 12. 2017

Jihlvpl 7v01 mj7

Vyjádřeni správce veřejné zeleně k dotčeni pozemků ve vlastnictvi statutárního města Jihlavy

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředĺ, oddělení služeb v životním prostředí jako
správce veřejné zeleně obdržel dne 16. 11. 2017 žádost o vyjádření k projektové dokumentaci
na akci: „Jihlava, Vrchlického, Unimex fastfood, kabel VN 1030001741“.

Realizaci tohoto projektu dle dodané PD nedojde k dotčení dřevin ošetřených v rámci projektu
Revitalizace městské zeleně v Jihlavě.

Správce veřejné zeleně s o u h I a s i s realizací záměru pouze za předpokladu plného
respektováni níže uvedených podminek:

1. Při realizaci stavby bude dodržen zákon č. 11411992 Sb. a ochraně přirody a krajiny
v platném zněni a 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:1/standardy.nature.czischvalene-zneni-standardu).

2. Na pozemku p. č. 105611 k. ú. Horni Kosov nesmi být poškozeny vysázené stromy.
Vzdálenost bližší hrany výkopu od báze kmene stromu bude minimálně 3 m.

3. Při prováděni stavby je nutné dbát na to, aby nebyla poškozena stávající zeleň. Veškeré
zásahy do veřejné zeleně je nutné řešit pouze se správcem zeleně — OZP odděleni služeb
v životním prostředí.

4. Po ukončení stavby požaduieme předat přislušnému odboru MMJ geodetické zaměřeni
uložení vedení VN.

5. Před zahájením akce je nutné ohlásit zvláštní užíváni veřejného prostranství dle obecně závazné
vyhlášky č. 5/2016 správci veřejné zeleně (kontaktní osoba Ing. David MAREK.
tel. +420 731 692 317).

6. Po ukončeni stavby bude z pozemků zasažených výkopovými pracemi odstraněno kameni
a zbytky stavebního materiálu. Terén bude urovnán a v případě potřeby dodána vrstva ornice
nebo kompostu a založen trávník. PřL zakládáni trávníku budou dodrženy postupy dané normami
SADOVNICTVI A KRAJINARSTVI CSN DIN 18 917 Zakládání trávníků a CSN DIN 18 915
Práce s půdou. Upravené pozemky budou na základě písemného protokolu předány zpět
do správy OZP.

Toto vyjádřeni nenahrazuje povolení k započetí prací na pozemcích statutárního města
Jihlavy. Práce lze zahájit až po ohlášeni záboru veřejné zeleně.

S pozdravem
Ing. Martina Gregorová

Vedoucí odděleni služeb v ZP

Statutární město Jihlava
Masarykovo náměstí 1,58601 Jihlava, tel: 565 591 111

e-mail: zivotni.prostredi~jihlava-city.cz I www.jihlava.cz


