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Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
ve vlastnictví EG.D, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti
Investor stavby:
Název stavby:
Místo stavby:

GAVLAS, spol. s r.o.
RD Oslavany
KÚ Oslavany (713180), žadatelem vyznačené zájmové
území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení
distribuční soustavy, vlastněném a provozovaném společností EG.D, a.s.,
a není vyjádřením pro územní a stavební řízení.
V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:
Podzemní vedení NN
Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech zařízení distribuční
soustavy je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46
odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní
správy v energetických odvětvích, v platném znění.
Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční
soustavy uděluje EG.D, a.s. (dále jen EGD). S podáním žádosti o souhlas,
prosím, předložte projektovou dokumentaci stavby s podrobným
zákresem a okótováním umístění stavby v ochranném pásmu. Žádost
můžete podat elektronicky na www.egd.cz – Souhlas s činností a stavbou
v ochranném pásmu. Kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru
tohoto vyjádření.
Dovolte, abychom Vás upozornili, že při provádění zemních nebo jiných
prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste
povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit
veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na
majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:
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Sídlo společnosti:
Lidická 1873/36
Černá Pole
602 00 Brno
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Brně, v oddílu B, vložce 8477
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400

1.

2.

3.
4.

Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to
nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního
kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně
určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen
pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a
v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců
EGD. Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Tomáš Horák, tel.: 724078338,
mail: tomas.horak@egd.cz.
Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení
výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů
s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno
jinak.
Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění
zařízení distribuční soustavy.
Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na
telefonním čísle Nonstop linky EGD 800 22 55 77.

Kontakty správců zařízení:
VN+NN:
Regionální správa, Ludvík Vašek, tel.: 51536-4762,
mail: ludvik.vasek@egd.cz

Vyjádření má platnost do 20.04.2023.
Upozorňujeme Vás na možnou polohovou odchylku vedení v přiložené
situaci s informativním zákresem sítí.
Do přiložené a námi orazítkované situace jsme informativně zakreslili:
- zeleně plně podzemní vedení NN
- zeleně čárkovaně nadzemní vedení NN
- polygon s černým obrysem podzemní chránička
- fialově plně zrušené podzemní vedení
Při vytyčení trasy zařízení a ke všem dalším, souvisejícím jednáním
předložte, prosím, toto vyjádření.
Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že
požadujete připojení nového odběrného místa či změnu příkonu, můžete
podat žádost elektronicky na www.egd.cz.
S přátelským pozdravem
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EG.D, a.s.

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem sítí
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