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Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
v provozování E.ON Česká republika, s.r.o. a podmínkách práce
v jeho blízkosti.
Investor stavby: Obec Dunajovice
Název stavby: Dunajovice - kanalizace a vodovod, Přesecká, Za Humny
Idle zájmového územíl

Místo stavby: Dunajovice
Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení
distribuční soustavy provozovaném E.ON Česká republika, S.LO. (dále jen
ECZR) a je vyjádřenim k územnimu a stavebnímu řízeni. Vyjádření
nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete
připojení nového odběmého místa, resp. zvýšení rezervovaného příkonu
a doposud jste nepodali žádost, obraťte se na zákaznickou linku
840111333.
V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:
Podzemní vedení NN
Nadzemní vedení VN
Nadzemní vedení NN
Sidlo společnosti:

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech (dále jen OP) nadzemního
vedení VN, VVN, podzemního vedení nebo elektrických stanic je investor
povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č.
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státni správy v
energetických odvětvích, v platném znění.

FA Gerstnera 2151/6
37049 České Buděicvlce
Společnost je zapsána
v Obchodnlm reistřtku
vedeném
Krajským soudem
v Českých Budějovicfch,

odd II C., vložka 8464.
le: 25186213
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Souhlas se stavbou a činností v OP zařízení distribuční soustavy uděluje
ECZR na základě žádosti investora stavby. S podáním žádosti předložte
provozovateli k vyjádření projektovou dokumentaci stavby s podrobným
zákresem a okótováním umístění stavby v OP.
Podklady pro žádost musí obsahovat následující údaje:
celé jméno právnické nebo fyzické osoby, která žádá o výjimku
jméno a celá adresa investora stavby, IČO
místo zásahu do pásma
- okres, katastrální území, parcelní číslo, druh zařízení
- nový způsob zajištění ochrany rozvodného zařízení
- kopii vyjádření o existenci zařízení včetně zakreslení sítí
Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné
distribuční a sdělovací zařízení, jste povinní dle zákona Č. 309/2006 Sb.,
a nařízení vlády Č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo
ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob
elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:
1. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN lze provádět
v min. vzdálenosti 1m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich
stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el.
zařízení a bezpečnost osob. Dále požadujeme dodržovat platná
ustanovení norem ČSN EN 50110-1 a PNE 333302.
2. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení.
3. V důsledku stavebních prací nesmí dojít k znepřístupnění el. zařízení.
4. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení
v provozování ECZR na telefonní číslo 800 225 577.
Kontakty jednotlivých provozovatelů zařízení:
VVN
Správa sítě VVN Ing. Petrů, 387 864 911
VN+NN
RS VN a NN - p, Baierling tel. 384 434312
E.ON Česká republika, a.s. Pražská 290/11, 377 17 Jindřichův Hradec
Vytýčení sítí zajistí:
Milan Podroužek, tel.: 387 867410,602593649
Sdělovací vedení
Správa přenosů dat a radiové sítě
Č.Budějovice,
p.Píša, 387 865 584
Pozor! Vyjádření má platnost 12 měsíců tj. do 27.03.2014.
Upozorňujeme na možnou polohovou odchylku uloženého vedení
od výkresové dokumentace.
Do přiložené a námi orazítkované dokumentace jsme informativně
zakreslili:
nadzemní vedení NN
- zeleně čárkovaně
- zeleně plně
podzemní vedení NN
- červeně čárkovaně
nadzemní vedení VN
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- červeně plně
- fialově plně

podzemní vedení VN
zrušené podzemní vedení NN

Při vytýčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem
dalším jednáním s ECZR předložte toto vyjádření.
S přátelským pozdravem
E.ON Servisní, s.r.o.

Příloha:

Orazítkovaná situace s informativním zákresem.

Následující oddíl se vyplňuje v případě žádosti o udělení souhlasu
se zjednodušeným územním řízením nebo s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy
Uděleni souhlasu
Souhlasíme - Nesouhlaslme se zjednodušeným územním řízením
Souhlasíme - Nesouhlasime s uzavřením veiejnoprávnl smlouvy

*
*

E.ON Česká republika, s.r.o.

"Pro platnost udělení souhlasu je nutný podpis a razítko oprávněného pracovníka

E.ON - myslíme na Vaši bezpečnost: žádný kompromis
Informační materiály týkající se bezpečného využívání elektřiny a plynu naleznete na stránce:
www.eon.cz -> Občané a domácnosti -> Zákazníci -> Zákaznický servis -> Informační materiály
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