
Oblastní inspektorát práce 
pro Jihočeský kraj a Vysočinu
 se sídlem v Českých Budějovicích
Vodní 21
370 06 České Budějovic

Oznámení o zahájení prací

Datum odeslání : 12.3.2018
Stavebník: Obec Jezdovice, Jezdovice 90, 58901 Třešť, IČ  42634628
Zastoupený: starostou obce Lubošem Hartlem                                                                          
Technický dozor: Josef Bartes REASON spol. s r.o. tel.: 606 784 919, IČ: 60696231
Projekt : Ing. Josef Novotný, ČKAIT 1003575, osvědčení o autorizaci č. 28362,
U Dvora 11, Jihlava 586 01, IČ : 32 00 44 01
Stavební povolení: MMJ/OŽP/9285/2016-11168402/2016/MMJ, MMJ/OŽP/9111/2016-
3167579/2016/MMJ Magistrát města Jihlavy
Název stavby: „Jezdovice, splašková kanalizace a ČOV, Vodovod Jezdovice“                    
Místo stavby: k.ú. Jezdovice, místní komunikace a severozápadní prostor obce.
Popis stavby: Novostavba. Jedná se o výstavbu splaškových kanalizačních stok v zastavěném
území obce Jezdovice a výstavbu čistírny odpadních vod. Splašková kanalizace je navržena 
jako gravitační 3424,8 m a výtlačná 35,1 m. Dešťová kanalizace 38,4m. Na stokové síti je 
navržena čerpací stanice. Objekt ČOV je navržen jako kompaktní, zcela zakrytý objekt 
s technologickým vybavením.Nadzemní část ČOV je navržena jako přízemní zděná stavba, 
zakrytá sedlovou střechou s dřevěným krovem. 
Stavba bude tvořena těmito stavebními a provozními objekty :
SO 01 Stoky a odbočky splaškové kanalizace
SO 02 ČSOV 1 – stavební + technologická část + výtlačné potrubí
SO 03 Čistírna odpadních vod
SO 04 El. přípojky NN pro ČOV a ČSOV 1
SO 05 Prodloužení dešťové kanalizace
PS 01 ČOV – strojně technologická část
PS 02 ČOV – elektrotechnická část
Budou zde  prováděny práce  vystavující  fyzickou  osobu zvýšenému ohrožení  života  nebo
poškození zdraví, dle přílohy č. 5 k NV č. 591/2006 Sb.:
1) Práce  vystavující  zaměstnance  riziku  poškození  zdraví  nebo  smrti  sesuvem  uvolněné
zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m.
6) Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení  popřípadě zařízení 
technického vybavení.

11) práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 
betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb 

Zhotovitel: VHST, s.r.o. Pelhřimov, Myslotínská 1430, IČ 02464471
Stavbyvedoucí : Rostislav Horký tel. 731663591 rostislav.horky@vhst.cz

Koordinátor při přípravě a při realizaci stavby:  Jana Vašíčková, Říčanského 817, 
Pelhřimov, č. osvědčení ROVS/597/KOO/2013, tel. 728863014, IČO  69566925 
koordinator.vasickova@email.cz  
Datum předání staveniště : 20.3.2018
Datum plánovaného ukončení stavby : 31.10.2019
Odhadovaný maximální počet fyzických osob na staveništi : 12
Další zhotovitelé : v současné době probíhá výběrové řízení na další zhotovitele stavby.
Předpokládaný počet zhotovitelů: 6

                                                                               ………………………………..
                                                                                  Luboš Hartl – starosta                                 
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