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ROZHODNUTÍ
Veřejná vyhláška
Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ust.
5104 odst. 2, 5106 zák.č. 254í2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve zněni pozd.
předpisů (vodni zákon) a místně příslušný podle ust. 511 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád a speciální
stavební úřad podle 515 zák.č. 183/2006 Sb. o územním plánováni a stavebním řádu (stavební
zákon)
Žadateli účastníkovi řízení (~ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:
Městys Kamenice, Kamenice 481, 588 23 Kamenice u Jihlavy, IC 00286079
—

I. vydává stavební povoleni
podle ustanovení 515 zákona Č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve zněni pozdějších předpisů a ustanovení 5 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) k provedeni stavby vodního díla: „Rekonstrukce ulice Nad Poštou
v Kamenici kanalizace splašková a kanalizace dešťová“ v Kraji Vysočina, městysi Kamenice,
katastrálním území Kamenice u Jihlavy na poz.p.Č. 1278/27, 1278/28, 1278/29, 5973/2, 476/1 č.h.p.:
1-16-01-057, HGR č. 6550, 6. vodního útvaru 41710000 Jihlava
určeni polohy v souřadnicovém systému JTSK:
začátek trasy splaškové a dešťové kanalizace: X: 1134652.25; Y: 655930.23
konec trasy splaškové a dešťové : X: 1134665.34; Y: 655819.10
—

Základní údaje o povolované stavbě:
Účel vodního díla: jiný (stavba k odvádění odpadních a dešťových vod)
Druh vodního díla: stoková síť oddílného systému, 5 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona
Zpracování provozního řádu uloženo : ANO
Vodni dilo zahrnuje :
Objekt č. 02 Splašková kanalizace bude provedena z trub PVC DN 250 SN 8, bude napojena na
stávající veřejnou kanalizaci v šachtě Ši. Na trase kanalizace budou osazeny revizní prefabrikované
šachty a odbočky pro napojení přípojek okolních nemovitostí z trub PVC DN 150.
-

Objekt č. 03 Dešťová kanalizace bude provedena z trub PVC DN 300 SN 8, bude zaústěna do
bezejmenné vodoteče. Vyústěni kanalizace bude provedeno jako monolitický betonový objekt, dno a
svahy vodoteče budou v délce 3 m okolo objektu zpevněny kamennou dlažbou zlomového kamene.
Na trase kanalizace budou osazeny revizní prefabrikované šachty a odbočky pro napojení přípojek
okolních nemovitosti ztrub PVC DN 150.
-
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Objekt Č. 04 Veřejné části vodovodních přípojek v rámci stavby budou provedeny nové veřejné části
(odbočení ze stávajícího veřejného vodovodu) z potrubí IPE 32. V prostoru chodníků budou vybaveny
uzávěrem se zemní soupravou.
-

Ostatní podrobnosti viz ověřená PD zpracovaná Ing. Václavem Ulrichem, Přední 14, Jihlava, v květnu
2016 pod zak.Č. 221/2015 schválené Ing. Richardem Honem, autorizovaným inženýrem pro
vodohospodářské stavby, Č. osvědčení ČKAIT 1001187.
II. stanovuje podmínky pro provedení vodního díla podle ustanovení ~ 15 odst. 3 zákona č.
26412001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ‚veznění pozdějších předpisů a
ustanovení ~ 115 zákona č. 18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu:
1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace z května 2016 pod zak.č.
221/2015 zpracované Ing. Václavem Ulrichem, Přední 14, Jihlava, v pod zak.Č. schválené Ing.
Richardem Honem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, Č. osvědčení ČKAIT
1001187, ověřené ve vodoprávním řízení; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího
povolení vodoprávního úřadu.
2. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy technické požadavky na stavbu kanalizace
podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon Č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ve zneni pozd. předpisů (zákon o
vodovodech a kanalizacích).
3. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn
štítek “Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci.
Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a
ponechán na staveništi do vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě vodního díla.
4. Budou dodrženy podmínky stanoviska správce vodního toku Povodí Moravy, s.p. Brno ze dne
15.11.2016 zn. PM063988/201 6-203/Mat, a to:
Plánované změny nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.
Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na
břehu ani v blízkosti vodního toku.
Výústní objekt dešťové kanalizace bude zpevněn dlažbou z lomového kamene do betonu
v šířce 3 m na obou březích.
Pro minimalizaci přísunu splavenin do toku požadujeme, aby vpusti navržené dešťové
kanalizace byly opatřeny lapačem splavenin.
Přímému správci toku Povodí Moravy, s.p., provoz Jihlava bude v dostatečném časovém
předstihu (min. týden předem) písemně oznámeno zahájení a ukončení prací a termíny
kontrolních dnů.
Při závěrečné kontrolní prohlídce před vydáním kolaudačního souhlasu bude přímému správci
předána dokumentace skutečného provedení výúwtního objektu (ve výškovém systému Bpv, s
JTSK).
Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádné objekty do své správy ani majetku (tj. nebudou
přebírány do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, sp.).
5. Budou dodrženy podmínky vyjádření EON Distribuce, a.s. ze dne 24.02.2016 zn. D862616104863, a to:
V OP el. stanice, nadzemního, podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu
přiměřeně dodrženy podmínky dle ~ 46 odst. 8) zákona č. 458/2000 Sb. v platném zněni, kde se
konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení
nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto
zařízením.
Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedeni vyskytujícího se v Zájmovém území do všech
paré prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přimo v terénu.
Jedná se zejména o místa kříženi Či souběhu trasy vedeni s trasou pohybu mechanizace,
s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného
pásma trvale informováni.
—
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Objednáni přesného vytýčeni trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízeni a to nejméně 14
dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedeni. v případě, že nebude
možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop
nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR. Vytýčeni kabelů
zajistí zaměstnanec ECZR. Upozorňujeme, že vytýčení zařízeni je placená služba dle externího
ceníku E. ON Servisní, s.r.o. a objedná se smlouvou o dílo.
* Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použiti jakýchkoli
mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařizení stanoveno jinak.
*
Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podloženi, vyvěšeni), aby nedošlo k jeho poškození
poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstraž. tabulkami, bude provedeno podle
pokynů pracovníka ECR. Další podmínky pro zabezpečeni našeho zařízeni si vyhrazujeme při
vytýčení nebo po jeho odkryti.
* Vyřešeni způsobu provedeni souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí
odpovídat příslušným ČSN.
* Přizváni zástupce ECR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude
proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou
poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
*
Po dokončeni musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční
soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050,
ČSN EN 50341-1, PNE 330000-1, ČSN EN 50522, ČSN EN 61 936-1.
* Po dokončení stavby připomínáme, že je dále zakázáno:
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízeni stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná
zařízeni, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemni práce,
c) u nadzemního vedeni nechávat růst porosty nad výšku 3 m
d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové
hmotnosti nad 6t.
* Veškerá stavební činnost v OP el. stanice VN/NN, nadzemního vedení VN,
podzemního vedení
VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou sítě RSS
VN a NN, která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízeni
dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost vOP nadzemního a podzemního
vedeni WN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Primární technologie. Stavební
činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Správa přenosů
dat a radiové sítě.
*
Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP
nadzemního vedení 110 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedeni a vypnutí
požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizaci v OP vedeni
10 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedeni a vypnutí požadujeme objednat
nejpozději do 10 dne předchozího měsíce.
*
Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou hradí investor akce není-li písemnou
dohodou stanoveno jinak.
*
Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedeni a nenarušení podzemního
uzemňovacího vedení.
*
Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškozeni distribučního a sdělovacího zařízeni v provozováni
ECD.
6. Budou dodrženy podmínky vyjádření RWE Energie, s.r.o. (nyní innogy Energie, s.r.o.) ze dne
06.05.2016 zn. 5001291023, a to:
* Kříženi a souběh inž. sítí s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 736005, tab.1 a 2.
* Budované objekty (např. šachty, vpusti) musí dodržetzod stávajícího zařízení světlou vzdálenost
dle ČSN EN 12 007, TPS 702 04, čI. 14.5 a 14.6— min. I m, tj. nesmí zasahovat do ochranného
pásma zařízeni plynovodul
*
Při křížení kanalizace s plynárenským zařízením požadujeme dodržet min. odstupovou
yzdálenost mezi povrchy plynovodu a kanalizace 500 mm.
*
Uhel kříženi kanalizace s plynárenským zařízením má být 90 stupňů. Nelze-li tento úhel
v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menši, nejméně však 60 stupňů.
*
Dojde-li realizací kanalizace ke křížení nebo při souběhu ke kolizi se stávajícím STL
plynárenským zařízením (viz ČSN 73 6005), vyvolá investor kanalizace jednáni o přeložce
stávajícího plynárenského zařízení.
*

-

‚

—
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Případná přeložka bude provedena na náklady investora. Dle zákona č. 458/2000 Sb. se
vlastnictví plynovodního vedení a zařízení po provedeni přeložky nemění.
Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném
pásmu plynárenského zařízeni, které Činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo Od osy
plynovodu. V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné nadzemní stavby, prováděnma skládka
meteriálu a výšková úprava terénu. Případné daČasné zařízeni staveniště (maringorky, mobilní
buňky atd.) umístit min. 1 m od STL plynovodu a přípojek.
V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků Či správců,
případně i dlouhodobě nefunkČní (neprovozovaná) plynárenská zařízení bez dostupných
informaci o jejich poloze.
Za stavební Činnosti se pro úČely tohoto stanoviska považuji všechy činnosti prováděné
v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopová technologie).
Stavebni Činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařizeni 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 zařízeni
považovány dle ~ 68 odst 6 zákona Č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za Činnost bez
našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy
navrhovaných inženýrských síti) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízeni bude provedeno
vytyčení plynárenského zařízeni. Vytýčení provede příslušné regionální centrum (formulář a
kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz. Žádost o vytýčeni bude podána min. 7 dní před
požadovaným vytýčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou
v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytýčeni a přesného určení uložení plynárenského zařízeni
nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení považujeme za
zahájeni stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařizeni. O provedeném vytýčeni
bude sepsán protokol.
Bude dodržena ČSN 73 6005, TPG 70204 tab. 8, zák.č. 458/2000 Sb. ve zněni pozd.
předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
Pracovnici provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou
plynárenského zařízeni rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
Při prováděni stavební činnosti prací v ochranném pásmu plynovodniho zařizeni je investor
povinen učinit taková opatřeni, aby nedošlo k poškození plynovodního zařízení a ovlivněni jeho
provozu. Nebude-li použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použiti
pneumatický, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
Odkryté plynovodní zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně
zabezpečeno proti jeho poškozeni.
V případě použiti bezvýkopových technologii (např. protlaku) bude před zahájením stavební
činnosti provedeno obnaženi plynárenského zařízeni v místě kříženi.
Neprodleně oznámit každé i sebemenši poškozeni plynárenského zařízeni (včetně izolace,
signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.).
Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízeni bude provedena
kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu
plynárenského zařízeni a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné
regionální centrum (viz kontaktni list). Žádost o kontrolu bude podána min. 5 dni před
požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu
tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla
odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být
plynovodní zařízení zasypáno.
Plynárenské zařízeni bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým
piskem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 120071-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní
prvky plynárenského zařízení.
Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízeni včetně hlavních uzávěrů plynu
(HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání
stavební činnosti.
Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno
mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
—
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Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-Ii ve stanovisku uvedeno jinak).
Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes
plynárenské zařízeni uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízeni.
7. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha
ze dne 31 .03.2016 čj. 572098/16 (všeobecné podmínky):
I. Obecná ustanoveni:
* Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména
stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárii a projektováni staveb, řídit se platnými
právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí
v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatřeni nezbytná k tomu, aby
nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí
veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními
předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedeni čini 1,5 m Po stranách krajního
vedení.
* Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jim pověřená třetí osoba, povinen
respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení
přístupu k SEK. Při kříženi nebo souběhu činnosti se SEK je povinen řídit se platnými právnimi
předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxi v oboru
stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od
krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a
nevhodného nářadí.
* Pro případ poručení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené
„Podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura as.“ a vzniknou
porušením jeho povinnosti.
* V případě, že budou zemni práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto
vyjádření použit jako podklad pro vytýčení a je třeba požádat o vydání nového vyjádření.
II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK:
* Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámeni
dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené,
přičemž takové oznámeni bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahuji tyto podmínky.
*
Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí
osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace.
S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by
mohly činnosti provádět.
*
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude
provádět zemni práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK přičnými
sondami, a je srozuměn s tim, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i
hloubková, činí +1- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové
dokumentaci.
*
Při prováděni zemnich prací v blízkosti PVSEK je stavebnik, nebo jím pověřená třetí osoba,
povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádáni
PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti
prověšeni, poškození a odcizení.
*
Při zjištěni jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník,
nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění
rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co Od POS prokazatelně
obdržel souhlas k pokračováni v přerušených pracich.
*
V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník,
nebo jim pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti
s ohledem na ubývajici kryti nad PVSEK Výkopové práce v bllzkosti sloupů NVSEK je povinen
provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení
platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených) správné
praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
*
Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkryti PVSEK, je povinen stavebník, nebo jim
pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést
až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
*

*
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Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryta kabelových komor
a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět
vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti
mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat
s pos způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo
mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen
respektovat výšku NVSEK nad zemí.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného
pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci
zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů a].).
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat
v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti naJv manipulačních a skladových plochách
nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než I m od NVSEK.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to
ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto „Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónicď‘
mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat
technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
Stavebník, nebo jim pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání 5 POS
jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříni optických
spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK.
Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva
představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je
skříň o hraně cca 1 m.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned,
nejpozději však do 24 hodin Od okamžiku zjištěni takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebnik,
nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámeni učinit na poruchové službě společnosti
Telefónica.
Ill. Práce v objektech a odstraňováni objektů :
Stavebník, nebo jim pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v objektu,
kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti
Telefónica bezpečné odpojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník,
nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasné, případně trvalé přeložení SEK.
Při prováděni činnosti v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu
s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí
v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních
vedení SEK na omítce i pod ni.
IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby:
Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k niž je třeba povolení
správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohroženi či omezení SEK, je
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakresleni SEK
do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinačni atp.)
V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení
správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,
povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace
(katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčeni SEK.
Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vede ní a zařízeni silových elektrických sítí,
elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci
povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí,
elektrických trakci vlaků a tramvaji, je stavebník, nebo jím pověřená tetí osoba, povinen kon
taktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně
návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby,
než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i
vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškozeni
SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,
povinen postupovat také při projektováni stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů
s katodovou ochranou.

*
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Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.a překračuje výšku 15 m nad zemským
povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd,
nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povoleni takové stavby, je stavebník
nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednáni podmínek
ochran y těchto radiových tras.
Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti
Telefónica je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci
povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději
však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy
zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být
prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných
technologii.
V. Křížení a souběh se SEK:
Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá
umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické
kabely SEK nebyly umístěny v hloubce 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menši jak 1
m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat POS.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech kříženi technické infrastruktury
se SEK ukládat ostatní sítě technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod
SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně I m na každou stranu
od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech kříženi PVSEK s pozemními
komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy
stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou
stranu od hrany kříženi. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikáni nečistot.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky
apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m Od krajního vedení PVSEK.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK zabetonovat.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické
infrastruktury a kabelovodem, povinen zejména:
Pokud plánované stavby nebo trasy síti technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti
kabelovou ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při kříženi kabelovou ve vzdálenosti menši než
0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně POS projednat
zakreslení v příčných řezech
do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické
infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m.
neumisťovat nad trasou kabelovou v podélném směru sítě technické infrastruktury,
předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovou
pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by
mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy,
kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m Od kabelovodu.
B. Budou dodrženy podmínky vyjádření Magistrátu města Jihlavy, oŽP, odd. odpad. hospodářství ze
dne 05.02.2016 čj. MMJ/OZP/1019/2016 :
s odpady vzniklými při stavbě nebo demolici bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech
a ostatními předpisy v oblasti odpadového hospodářství.
Ph hledání způsobu využití nebo odstranění odpadů bude dodržována hiearchie způsobů
nakládáni 5 odpady, tedy pokud nelze vzniku odpadu předejít nebo jej opětovně použít, bude
dána přednost recyklaci odpadů před jiným využitím odpadů. Odstranění odpadů (např.
skládkováním) bude použito až v poslední řadě.
Investor je povinen nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby předložit všechny
doklady o zákonném využití nebo odstranění odpadů vzniklých při stavbě.
*
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9. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska HZS Kraje Vysočina ze dne 10.02.2016 čj.HSJI
738-3/J 1-2016:
Dle ust. 5 5 odst. 1. písmena b) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozd.
předpisů (zákon O PO) musí být vytvářeny podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce,
zejména udržovat volně příjezdové komunikace. Za vyhovující přístupovou komunikaci se
považuje komunikace (šířky nejméně 3,00 m) pro příjezd požárních vozidel až k nástupní ploše
(pokud se požaduje), nebo alespoň do vzdálenosti 20 m Od všech vchodů do objektů, dle ČSN
73 0802 čl.12.2.
Při uzavírce komunikaci nebo jejich části musí být v dostatečném předstihu tato informace
oznámena Krajskému operaračnlmu a informačnímu středisku HZS Kraje Vysočina.
10. Před zahájením prací bude Magistrátu města Jihlavy, oŽP oznámeno jméno stavebního
podnikatele provádějící stavbu a osoby provádějící stavební dohled.
11. Po dokončení stavby oddílné kanalizace (před záhozem) bude vodoprávním úřadem provedena
kontrolní prohlídka stavby, vodoprávnímu úřadu bude termín písemně oznámen min. 7 dní
předem.
12. Po dokončeni stavby musí být pozemky dotčené stavbou oddílné kanalizace uvedeny do
původního, resp. řádného stavu.
13. Po dokončení stavby požádá investor o vydání kolaudačního souhlasu. K žádosti bude doloženo:
projektová dokumentace skutečného provedení stavby a zaměřeni skutečného provedeni stavby
s uvedením použitého materiálu, jeho průměru a délek v systému Microstation, zápis o předání a
převzetí díla, doklad o těsnosti kanalizace, zápis o předáni a převzetí dila, atesty použitých
materiálů, doklad o likvidaci odpadů ze stavby, kopie stavebniho deníku, provozní řád nové
oddílné kanalizace (dodatky k původním provozním řádům).
*

*

IV. stanovuje se, že stavbu vodovodu a kanalizace lze užívat je na základě kolaudačního
souhlasu
V. stanovuje se termín pro dokončeni stavby: do 31.12.2018
Vl. O podaných námitkách účastníků řízení se rozhoduje takto:
Námitky či připomínky nebyly uplatněny.

Odůvodnění
Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, obdržel dne 05.12.2016 žádost Městyse
Kamenice, Kamenice 481, 588 23 Kamenice u Jihlavy, lČ 00286079
o povolení stavby:
„Rekonstrukce ulice Nad Poštou v Kamenici kanalizace splašková a kanalizace dešťová“ dle ust. 5
15 zák.č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve zněni pozd. předpisů.
—

K žádosti byly doloženy všechny povinné doklady podle ustanovení 5 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., O
dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povoleni, souhlasů a vyjádřeni
vodoprávního úřadu ve zněni pozd. předpisů, a další doklady, a to :
doklady o majetkoprávních vztazích k dotčeným pozemkům (výpisy z KN, snímek mapy KN),
doklad o zaplacení správního poplatku č. KP-2016-P151-00000778 ze dne 05.12.2016,
územni rozhodnuti Uřadu městyse Luka nad Jihlavou, stavebního odboru ze dne 03.10.2016
čj. 2016/1008/263154/245 (právní moci nabylo dne 08.11.2016,
souhlas podle 5 15 Od Uřadu městyse Luka nad Jihlavou, stavebního odboru ze dne
16.11.2016 pod čj. 2016/2712/740-2,
stanovisko Povodí Moravy, s.p. Brno ze dne 15.11.2016 zn. PM063988/2016-203/Mat,
vyjádřeni EON Distribuce, a.s. ze dne 24.02.2016 zn. D8626-16104863,
vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura as., Praha ze dne 31 .03.2016 čj.
572098/16,
smlouva o realizazi překládky SEK uzavřená mezi investorem stavby a Českou
telekomunikační infrastrukturou as., Praha ze dne 19.05.2016,
-
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vyjádření RWE Energie, s.r.o. ze dne 06.05.2016 zn. 5001291023 (nyní innogy Energie s.r.o.),
vyjádření Magistrátu města Jihlavy, OŽP, odd. odpad. hospodářství ze dne 05.02.2016 čj.
MMJ/OZP/1 019/2016,
kladné závazné stanovisko KHS Kraje Vysočina, Jihlava ze dne 02.02.2016 č.j.
KHSV/1 615/201 6/Jl/HOKIFiš,
závazné stanovisko HZS Kraje Vysočina, Ůo Jihlava ze dne 10.02.2016 č.j.HSJI- 738-3/JI2016,
rouhodnutĺ Uřadu městyse Kamenice ze dne 05.09.2016 (právní moci nabylo dne
20.09.2016), které se týká povoleni zvláštního užívání místní komunikace,
smlouva o dílo k provedení záchranného archeolog, výzkumu uzavřená mezi investorem a
ARCHAIA Brno o.p.s. ze dne 18.03.2016,
2 x PD zpracovaná Ing. Václavem Ulrichem, Přední 14, Jihlava, v květnu 2016 pod zak.č.
221/2015 schválené Ing. Richardem Honem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské
stavby, č. osvědčení ČKAIT 1001187.

Podle ustanoveni ~ 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve zněni pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájeni vodoprávního řízeni veřejnou vyhláškou všem
známým účastníkům řízeni i dotčeným orgánům oznámením čj.: MMJIOZP/408/2017-Saz ze dne
02.01.2017, kterým byla stanovena lhůta 10 dnů ode dne oznámení pro vzneseni námitek či
připomínek. Dále byli účastnici řízení a dotčené orgány upozorněni, že na námitky, které nebudou
sděleny ve stanovené lhůtě, nebude možno, podle ustanovení ~ 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, brát zřetel. Ve
stanovené lhůtě nebyly ze strany účastníků řízeni a dotčených orgánů uplatněny žádné námitky a
připomínky.
Vodoprávní úřad ověřil vyvěšeni veřejné vyhlášky na úřední desce Magistrátu města Jihlavy a Úřade
městyse Kamenice.
Bylo upuštěno od místního šetření vzhledem k tomu, že jsou stavebnímu úřadu známy poměry
staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzeni stavby.
Vodoprávní úřad posoudil předloženou stavbu z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem a k
němu vydaným prováděcím předpisům a přiloženým dokladům orgánů a účastníků řízení. Z hlediska
vodohospodářského je výše uvedená stavba možná, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde
ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potencionálu
vod.
Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Vodoprávní úřad Magistrátu města Jihlavy k závěru,
že právní postaveni účastníka řízeni v souladu s ust. ~ 109 stavebního zákona vdaném případě
přísluší (vedle stavebníka, vlastníka pozemku a vlastníka stavby na pozemku, na kterém má být
stavba prováděna, anebo toho, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému
břemenu a jejich práva mohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena a vlastníkům sousedících
pozemků) pouze vlastníkům anebo správcům stávajících vedení technické infrastruktury, dotčených
předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto
rozhodnutím přímo dotčena.
Vodoprávní úřad Magistrátu města Jihlavy v průběhu stavebního řízení posoudil žádost o vydáni
stavebního povolení z hledisek uvedených v ~ 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a
s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska. Zjistil, že projektová dokumentace stavby
splňuje obecné technické požadavky na výstavbu, a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné
zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.
Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Účastníkům byla v souladu s ustanovením 5 36 odst. 3 správního řádu před vydáním rozhodnuti dána
možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnuti, a to na základě podáni speciálního stavebního úřadu ze
dne 02.01 .2017. Účastníci sek podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Na závěr vodoprávní úřad konstatuje, že o návrhu stavebníka může příslušný stavební úřad kladně
rozhodnout jen v dohodě či se souhlasem dotčeného orgánu s tím, že v rozhodnutí zabezpečí jím
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stanovené podmínky či požadavky, pokud nebyly vydány formou správního rozhodnuti. Požadavky či
podmínky dotčených orgánů musí být plně respektovány. Tímto způsobem je zajištěna ochrana nejen
životního prostředí, ale i řady dalších důležitých zájmů.
Upozorňujeme na povinnost investora resp. dodavatele dodržovat během výstavby všechna
ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ostatních souvisejících předpisů v odpadovém
hospodářství.
Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištěni podzemních a povrchových vod závadnými látkami
ve smyslu ustanovení vodního zákona, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních
prostředků.
V souladu se stanoviskem Povodí Moravy, sp. upozorňujeme, že se jedná o neupravený vodní tok;
přirozený VT může měnit svůj směr, podélný sklon a příčný profil. Každý vlastník stavby a zařízení
v korytech vodních toků nebo sousedících s nimi je povinen udržovat svůj majetek v řádném stavu tak,
aby byl zabezpečen proti škodám způsobeným vodou, odchodem ledů a neohrožoval plynulý odchod
vod, a to iv případě povodní.
Protože speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránici povolení stavby, rozhodl
způsobem uvedeným ve výroku.
Seznam všech účastníků řízeni:
Městys Kamenice, Kamenice 481, 58823 Kamenice u Jihlavy, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11,
Brno, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, innogy Energie,
s.r.o.,Limuzská 12, 108 00 Praha 10,
EON Distribuce, a.s., České Budějovice, F. A. Gerstnera 6,
České Budějovice
Vlastnici sousedních pozemků následujících čísel pozemkových a stavebních parcel v katastrálním
území Kamenice u Jihlavy:
5969/5, 1278/9, 1278/11, 1278/14, 1278/16, 1278/17, 1267/6, 1267/9, 476/2, st. 427/1, st. 427/2, st.
427/3, st. 497, st. 509, st. 415, st. 414, st. 430, st. 432, st. 433, st. 437, st. 642.
—

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnuti se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje
Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, Zižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, podáním u
zdejšího vodoprávního úřadu.
Odvoláním lze dle 5 82 odst. 1 správního řádu napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok
nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnuti je nepřípustné.
Dle 5 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v 5 37 odst. 2 a musí
obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je
spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnuti nebo řízeni, jež mu předcházelo.
Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnuti napadá, platí, že se domáhá
zrušeni celého rozhodnuti.
Dle 5 115 odst. 3 stavebního zákona stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení
zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřeně projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační
údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby,
pokud není stavebníkem.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povoleni nenabude právní moci. Stavební povoleni
pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Katarína Ruschková
vedoucí odboru životniho prostředi
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Přílohy pro stavebníka (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):
1. Ověřená PD stavby
2. Štítek STAVBA POVOLENA“ s uvedením údajů podle ust. ~ I 8d vyhl. č. 503/2006 Sb., kterou se
provádějí některá ustanoveni stavebního zákona.

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce Po dobu 15 dnů a současně zveřejněn
způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé ~ 25 odst. 2 správního řádu. 15. den
je posledním dnem oznámení.
~ město JIh~avL‘

5

~

Datum vyvěšeni

Datum sejmutí

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšeni

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

V elektronické podobě 1 7
zveřejněno od
~

V elektronické podobě
zveřejněno do~

Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejněni

Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejněni

Rozdělovník:
Městys Kamenice, Kamenice 481, 58823 Kamenice u Jihlavy, lČ 00286079
Pro účinky doručení ostatním účastníkům řízení platí veřejná vyhláška vyvěšená na úřední
desce Magistrátu města Jihlavy a Uřadu městyse Kamenice:
Povodí Moravy, sp., Dřevařská 11, Brno
Česká telekomunikační infrastruktura as., Olšanská 2681/6, 13000 Praha 3, IČ 04084063
innogy Energie, s.r.o.,Limuzská 12, 10800 Praha 10, IČ 49903209
EON Distribuce, a.s., České Budějovice, F. A. Gerstnera 6, České Budějovice, IČ 28085400
Vlastníci sousedních pozemků následujlcích čísel pozemkových a stavebních parcel v katastrálním
území Kamenice u Jihlavy:
5969/5, 1278/9, 1278/11, 1278/14, 1278/16, 1278/17, 1267/6, 1267/9, 476/2, at. 427/1, si. 427/2, at.
427/3, st. 497, st. 509, st. 415, st. 414, st. 430, at. 432, si. 433, st. 437, st. 642.
—

Úřady, pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:
Magistrát města Jihlavy Kancelář tajemníka, informační centrum
Úřad městyse Kamenice, Kamenice 481, 58823 Kamenice u Jihlavy, IČ 00286079
internet
—

Dotčené orgány:
Uřad městyse Luka stavební odbor, 1 .máje 76,58822 Luka nad Jihlavou, lČ 00286192
Uřad městyse Kamenice, silniční správní úřad, Kamenice 481, 588 23 Kamenice u Jihlavy, IČ
00286079
Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, Tolstého 15, Jihlava, lČ 71009311
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Sokolovská 2, Jihlava, IČ 70885184
Magistrát města Jihlavy odbor ZP, odd. odpadového hospodářství
—

—

WPRAVENO dne:

/:)

«. ~
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