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  1092130947 Karel Lang / 800 850 860 Liberec 13.04.2017 
                                                                                                                                                                 
Vyjád ení k možnosti a zp sobu p ipojení 9x RD na p.p. . 1149/3, 1149/2, 1149/1, 1146, 1160/1, 959 v k.ú. 
Železný Brod 
 
Vážená paní Dejdarová, 
 
dovolte, abychom reagovali na Vámi p edloženou žádost na možnost a zp sob p ipojení stavby 9x rodinných dom  
(RD) na  p.p. . 1149/3, 1149/2, 1149/1, 1146, 1160/1, 959 v k. ú. Železný Brod. 
 
Na Vámi ozna ených pozemcích p.p. . 1149/3, 1149/2, 1149/1, 1146, 1160/1, 959 v k.ú. Železný Brod ur ených 
pro stavbu 9x RD se nachází stávající energetické za ízení (podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV a nadzemní 
volné vedení NN 0,4 kV) v majetku EZ Distribuce, a. s. 
 
Ochranné pásmo podzemního vedení elektriza ní soustavy do 110 kV v etn  a vedení ídicí, m icí a 
zabezpe ovací techniky iní 1 m po obou stranách krajního kabelu. 
 

ípadné umíst ní novostavby 6x RD na p.p. . 1146, 1160/1 a 959 v k. ú. Železný Brod od stávajícího 
nadzemního volného vedení NN 0,4 kV v majetku EZ Distribuce, a. s. v . podp rných bod  musí odpovídat 
PNE 33 3302. 
 
Stavebník zajistí ochranu za ízení energetické spole nosti v rozsahu daném zákonem .458/2000 Sb., 

íslušnými SN, PNE tak, aby b hem stavební innosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této 
souvislosti odpovídá za škody jak na za ízení energetické spole nosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku 

etím osobám. Ochranu bezporuchového provozu za ízení energetické spole nosti b hem stavby i po jejím 
dokon ení zajistí sám nebo u svých dodavatel  zejména tím, že bezezbytku splní podmínky, které tvo í 
nedílnou sou ást tohoto stanoviska nebo jsou k dispozici na internetových stránkách 
http://www.cezdistribuce.cz. 
 

i stavb  ostatních inženýrských sítí – p ípojek musí být dodrženy vzdálenosti k ížení a soub hu dle SN 73  
6005, p emž dodržení zájmového území dle uvedené SN požadujeme i v místech, kde není kabelové vedení v 
majetku EZ Distribuce, a. s. zatím uloženo. 
 

ipojení 9x RD na p.p. . 1149/3, 1149/2, 1149/1, 1146, 1160/1, 959 v k. ú. Železný Brod bude možné provést 
rozší ením stávajícího zemního kabelového vedení nn (pop . p ipojením z volného vrchního vedení na p.p. . 
1146,1160/1 a 959), které bude ukon eno na hranici jednotlivých parcel s RD v nových p ípojkových sk íních. 
 
Podmínkou p ipojení nových OM na p.p. . 1149/3, 1149/2, 1149/1, 1146, 1160/1, 959 v k. ú. Železný je podání 
žádosti o p ipojení lokality v souladu s vyhl. ERÚ . 16 / 2016 Sb., kterou lze vyplnit, nebo vytisknout na stránkách 
www.cezdistribuce.cz a vypln nou zaslat na e-mail info@cezdistribuce.cz, nebo na adresu EZ Distribuce, a. s., 
Guldenerova 19, 303 28 Plze .  
 
  
 

 
 
                    Ing. arch. Michaela Dejdarová 
                    Na B ezince 1515/22 
 
                    150 00 PRAHA 5 
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Platnost tohoto vyjád ení k možnosti napojení je 12 m síc  ode dne vystavení, pokud v této lh  neprob hnou 
další vzájemná jednání up es ující dobu jeho platnosti. 
 

V p ípad  dalších dotaz  nás prosím telefonicky kontaktujte na Zákaznické lince 840 840 840, která je Vám 
k dispozici 24 hodin denn , 7 dní v týdnu. P i hovoru s operátorem uvád jte prosím naši zna ku ze záhlaví 
dopisu. 
 
 
 

kujeme Vám za spolupráci. 
 
 
S pozdravem 
 
 

 
 
 
Alena Kalesová 
Vedoucí odd lení ipojování 

EZ Distribuce, a. s. 
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