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Vyjád ení o existenci energetického za ízení spole nosti

VY ÍZENO DNE
28.04.2013

EZ Distribuce, a. s., pro akci:

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁRO NOSTI OBJEKTU MŠ NA VÁPENCE V ŽELEZNÉM BROD na p.p. . 473/2,
Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost íslo 0100158283 ze dne 28.04.2013, která se týkala vyjád ení o
existenci energetického za ízení. V majetku spole nosti EZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém
území nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické za ízení typu:
PODZEMNÍ SÍT

V p ípad podzemních energetických za ízení je povinností stavebníka p ed zapo etím zemních prací trnáct
dní p edem požádat o vyty ení prost ednictvím Zákaznické linky 840 840 840, která je Vám k dispozici 24 hodin
denn , 7 dní v týdnu.
Energetické za ízení je chrán no ochranným pásmem podle § 46 zákona . 458/2000 Sb. (energetický zákon) v
platném zn ní nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301 a CSN EN 50423-1. P ibližný pr b h tras
zasíláme v p íloze, p i emž v trase kabelového vedení m že být uloženo n kolik kabel .
V p ípad , že uvažovaná akce nebo innost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo
trafostanic, pop . bude po vytý ení zjišt no, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné
písemn požádat o souhlas s inností v ochranném pásmu (formulá je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v
ásti Formulá e / innosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí).
Upozor ujeme Vás rovn ž, že v zájmovém území se m že nacházet energetické za ízení, které není v majetku
spole nosti EZ Distribuce, a. s.
Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického za ízení, kontaktujte prosím naši
Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denn , 7 dní v týdnu.
Toto vyjád ení je platné 1 rok od 28.04.2013 a slouží jako podklad pro zpracování projektové dokumentace pro
pot eby územního i stavebního ízení, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Nenahrazuje však
vyjád ení Provozovatele distribu ní soustavy k p ipojení nového odb ru / zdroje elektrické energie i navýšení
rezervovaného p íkonu / výkonu a mimo havárií ani souhlas s inností v ochranném pásmu.
S pozdravem

z pov ení DA/94/0023/2012

P ílohy

ing. Zbyn k Businský,
vedoucí odboru Správa dat o síti,
EZ Distribuce, a. s.

1. Situa ní výkres zájmového území
2. Podmínky pro provád ní inností v ochranných
pásmech energetických za ízení

EZ Distribuce, a. s.

SKUPINA EZ

D ín, D ín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PS 405 02 | Zákaznická linka: 840 840 840, Linka pro hlášení
poruch: 840 850 860, fax: 371 102 008, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | I :
24729035, DI : CZ24729035 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 zapsaná v obchodním rejst íku
vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | zasílací adresa pro zákazníky: Plze ,
Guldenerova 2577/19, PS 303 28

Platí pouze s vyjád ením íslo 0100158283.
Zakreslené polohy za ízení v p íloze jsou pouze informativní.

Situa ní výkres zájmového území (klad mapových list )

SKUPINA EZ

Platí pouze s vyjád ením íslo 0100158283.
Zakreslené polohy za ízení v p íloze jsou pouze informativní.

SKUPINA EZ

PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ INNOSTÍ
V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ
Ochranné pásmo podzemních vedení elektriza ní soustavy do 110 kV v etn a vedení ídící, m ící
a zabezpe ovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. . 458/2000 Sb. a iní 1 metr po obou
stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV iní 3 metry po obou stranách krajního kabelu.
V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:
a) z izovat bez souhlasu vlastníka t chto za ízení stavby i umis ovat konstrukce a jiná podobná za ízení,
jakož i usklad ovat ho lavé a výbušné látky,
b) provád t bez souhlasu vlastníka zemní práce,
c) provád t innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe nost provozu t chto za ízení nebo
ohrozit život, zdraví i majetek osob,
d) provád t innosti, které by znemož ovaly nebo podstatn znesnad ovaly p ístup k t mto za ízením,
e) vysazovat trvalé porosty a p ejížd t vedení t žkými mechanizmy.
Pokud stavba nebo stavební innost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je t eba
požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto za ízení na základ §46, odst. (8) a (11)
Zákona . 458/2000 Sb.
V ochranných pásmech podzemních vedení je t eba dále dodržovat následující podmínky:
1. Dodavatel prací musí p ed zahájením prací zajistit vytý ení podzemního za ízení a prokazateln
seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové
dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být provád ny ru n .
V p ípad provedení sond (ru n ) m že být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být provád ny v souladu s SN 73 6133 Návrh a provád ní zemního t lesa
pozemních komunikací a p i zemních pracích musí být dodrženo Na ízení vlády . 591/2006 Sb.,
o bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na staveništích.
4. Místa k ížení a soub hy ostatních za ízení se za ízeními energetiky musí být vyprojektovány
a provedeny zejména dle SN 73 6005, SN EN 50 341-1,2, SN EN 50341-3,
SN EN 50423-1, SN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050.
5. Dodavatel prací musí oznámit p íslušnému provozovateli distribu ní soustavy zahájení prací
minimáln 3 pracovní dny p edem.
6. P i pot eb p ejížd ní trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je t eba po dohod
s provozovatelem provést dodate nou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod nap tím. Odkryté kabely musí být za vypnutého
stavu ádn vyv šeny, chrán ny proti poškození a ozna eny výstražnou tabulkou dle SN ISO 3864.
8. P ed záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto
organizace provád jící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribu ní soustavy právo
nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. P i záhozu musí být zemina pod kabely ádn udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti
mechanickému poškození.
10. Bez p edchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození za ízení provozovatele distribu ní soustavy musí být okamžit nahlášeno
na Linku pro hlášení poruch Skupiny EZ, spole nosti EZ Distribuce, a. s., 840 850 860,
která je Vám k dispozici 24 hodin denn , 7 dní v týdnu.
12. Ukon ení stavby musí být neprodlen ohlášeno p íslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokon ení stavby provozovatel distribu ní soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného
pásma nových rozvod , které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu
za ízení provozovatele distribu ní soustavy. P ípadné opravy nebo rekonstrukce na svém za ízení
nebude provozovatel distribu ní soustavy provád t na výjimku z ochranného pásma nebo
na základ souhlasu s inností v tomto pásmu.
P ípadné nedodržení uvedených podmínek bude ešeno p íslušným stavebním ú adem nebo nahlášeno
Statní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona . 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provád t
innosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

SKUPINA EZ

PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ INNOSTÍ
V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ
Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. . 458/2000 Sb. je souvislý prostor
vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti m ené
kolmo na vedení, které iní od krajního vodi e vedení na ob jeho strany:
a) u nap tí nad 1 kV a do 35 kV v etn
i) pro vodi e bez izolace 7 metr (resp. 10 metr u za ízení postaveného do 31. 12. 1994),
ii) pro vodi e s izolací základní 2 metry,
iii) pro záv sná kabelová vedení 1 metr;
b) u nap tí nad 35 kV do 110 kV v etn : 12 metr (resp. 15 metr u za ízení postaveného
do 31. 12. 1994).
Poznámka:
Nadzemní vedení nízkého nap tí (do 1 kV) není chrán no ochranným pásmem. P i innostech
provád ných
v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané SN EN 50110-1 ed. 2.
V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno:
1. z izovat bez souhlasu vlastníka t chto za ízení stavby i umis ovat konstrukce a jiná podobná
za ízení, jakož i usklad ovat ho lavé a výbušné látky,
2. provád t bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provád t innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe nost provozu t chto za ízení nebo
ohrozit život, zdraví i majetek osob,
4. provád t innosti, které by znemož ovaly nebo podstatn znesnad ovaly p ístup k t mto za ízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat r st porosty nad výšku 3 metry.
Pokud stavba nebo stavební innost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je t eba
požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto za ízení na základ §46, odst. (8)
a (11) Zákona . 458/2000 Sb.
V ochranných pásmech nadzemních vedení je t eba dále dodržovat následující podmínky:
1. P i pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého nap tí se nesmí osoby, p edm ty,
prost edky nemající povahu je ábu p iblížit k živým ástem - vodi m blíže než 2 metry
(dle SN EN 50110-1).
2. Je áby a jim podobná za ízení musí být umíst ny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich
ásti mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymršt ní lana.
3. Je zakázáno stav t budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení
vysokého nap tí.
4. Je zakázáno, provád t veškeré pozemní práce, p i kterých by byla narušena stabilita podp rných
bod - sloup nebo stožár .
5. Je zakázáno upev ovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, p es nebo p ímo na stožáry
elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazateln seznámit své pracovníky, jichž se to týká s SN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body . 1 až 4, je možné požádat p íslušný provozní útvar provozovatele
distribu ní soustavy o další ešení (zajišt ní odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou
kvalifikací dle Vyhlášky . 50/78 Sb., vypnutí a zajišt ní za ízení, zaizolování živých ástí...), pokud
nejsou tyto podmínky již sou ástí jiného vyjád ení ke konkrétní stavb .
8. V p ípad požadavku na vypnutí za ízení po nezbytnou dobu provád ní prací je nutné požádat
minimáln 25 dní p ed požadovaným termínem. V p ípad vedení nízkého nap tí je možné též
požádat o zaizolování ásti vedení.
P ípadné nedodržení uvedených podmínek bude ešeno p íslušným stavební ú adem nebo nahlášeno
Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona . 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provád t
innosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

SKUPINA EZ

PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ INNOSTÍ
V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC
Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zák. . 458/2000 Sb. a je vymezeno
svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:
a) u venkovních el. stanic a dále stanic s nap tím v tším než 52 kV v budovách 20 metr od oplocení
nebo od vn jšího líce obvodového zdiva,
b) u stožárových elektrických stanic a v žových stanic s venkovním p ívodem s p evodem nap tí
z úrovn nad 1 kV a menší než 52 kV na úrove nízkého nap tí 7 m od vn jší hrany p dorysu
stanice ve všech sm rech,
c) u kompaktních a zd ných el. stanic s p evodem nap tí z úrovn nad 1 kV a menší než 52 kV
na úrove nízkého nap tí 2 metry od vn jšího plášt stanice ve všech sm rech,
d) u vestav ných el. stanic 1 metr od obestav ní.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:
1. z izovat bez souhlasu vlastníka t chto za ízení stavby i umis ovat konstrukce a jiná podobná
za ízení, jakož i usklad ovat ho lavé a výbušné látky,
2. provád t bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provád t innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe nost provozu t chto za ízení nebo
ohrozit život, zdraví i majetek osob,
4. provád t innosti, které by znemož ovaly nebo podstatn znesnad ovaly p ístup k t mto za ízením.
Pokud stavba nebo stavební innost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je t eba požádat
o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto za ízení na základ §46, odst. (8) a (11)
Zákona . 458/2000 Sb.
V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provád t innosti, které by mohly mít
za následek ohrožení bezpe nosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující i podstatn
znesnad ující její obsluhu a údržbu a to zejména:
1. provád t výkopové práce ohrožující zaúst ní podzemních vedení vysokého a nízkého nap tí nebo
stabilitu stavební ásti el. stanice (viz. podmínky pro innosti v ochranných pásmech podzemního
vedení),
m
2. skladovat i umis ovat p edm ty bránící p ístupu do elektrické stanice nebo k rozvad
vysokého nebo nízkého nap tí,
3. umis ovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
4. z izovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.
P ípadné nedodržení uvedených podmínek bude ešeno p íslušným stavebním ú adem nebo nahlášeno
Statní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona . 458/2000 Sb. jako porušení zákazu
provád t innosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

SKUPINA EZ

ŽADATEL
ACTIV Projekce, s.r.o.

NAŠE ZNA KA
0200105576

Pro:

VY IZUJE / LINKA
Odd lení Poskytování sítí

VY ÍZENO DNE
30.04.2013

Stavební ízení

Vyjád ení k existenci komunika ního vedení spole nosti

EZ ICT Services, a. s., pro akci:

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁRO NOSTI OBJEKTU MŠ NA VÁPENCE V ŽELEZNÉM BROD na p.p. . 473/2,
Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost, která se týkala vyjád ení k existenci komunika ního vedení. Na Vámi
uvedeném zájmovém území se nenachází komunika ní vedení v majetku EZ ICT Services, a. s.
Tímto vyjád ením dáváme souhlas s územním ízením, stavebním ízením a se zjednodušeným územním
ízením pro výše uvedenou stavbu.
Toto vyjád ení je platné 1 rok od 30.04.2013.

S pozdravem

Martin Šklíba
EZ ICT Services, a. s.

P ílohy
Situa ní výkres zájmového území

EZ ICT Services, a. s.

SKUPINA EZ

Praha 4, Duhová 1531/3, PS 140 53 | tel.: 841 842 843, fax: 211 046 250, e-mail: servicedesk@cez.cz,
www.cez.cz | I : 26470411, DI : CZ26470411 | zapsaná v obchodním rejst íku vedeném M stským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309 | zasílací adresa pro zákazníky: Praha 4, Duhová 1444/2, PS 140
53

Platí pouze s vyjád ením íslo 0200105576.
Zakreslené polohy za ízení v p íloze jsou pouze informativní.

Situa ní výkres zájmového území

SKUPINA EZ
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