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Ing. Václav Záruba Krňovice 17 
503 46 Třebechovice p. O. 

vÁš DOPIS ZNAČKY / ZE DNE 
NAŠE ZNAČKA 1066189253 
VYŘIZUJE / LINKA Havlík/492112651 
MíSTO ODESLÁNí / DNE Hradec Králové /3.6.2014 

Souhlas s umístěním stavby a prováděním činností v ochranném pásmu zařízení 
elektrizačni..soustavy (dále-jen ES).- 
Na základě Vaši žádosti Vám udělujeme ve smyslu § 46 zákona č.,458/2000 Sb. souhlas S prováděním činností a umístěním stavby "Rodinný dům na p. Č. 3210/5 v k. Ú. Olešníce v O. h. včetně přípojek a oplocení. "v ochranném pásmu následujícího zařízení ES: 
35 kV nadzemní vedení VN 
Ochranné pásmo uvedeného nadzemního vedení vysokého napětí je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřeno kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče na obě strany 10m. 
Povoleny činnosti *): 1, 2, 4 
*) Legenda povolených činností: 

1 - stavební práce 4 - umístění stavby 
2 - zemní práce 
5 - skladování hořlavin 
3 - kácení a prořez 
6 - skladování výbušnin 

Podmínky pro umístění staveb a provádění prací v ochranném pásmu ES: 
1. Zahradní domek bude umístěn od svislé roviny, tvořené krajním vodičem vrchního vedení VN minimálně 4 metry. 
2. Sklad nářadí pro zařízení staveniště může být umístěn od svislé roviny, tvořené krajním vodičem vrchního vedení VN minimálně 2 metry. 
3. Oplocení RD bude provedeno tak, aby případnou jeho opravou, nebo výměnou nebylo dotčeno vrchní vedení VN (podpěrný bod) a naopak. 
4. Zemní práce musí být prováděny v souladu s CSN 733050 (zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena Vyhl. Č. 324/90 Sb. 
5. 	Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízením energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle CSN 73 6005, CSN EN 50 341-1,2, CSN 333301, CSN 34 1050 a CSN 33 2000-5-52. 
6.	Pod vedením při provádění zemních prací nesmí být v prostoru vrchního vedení a TS navršována zemina takovým způsobem, že by došlo ke snížení předepsaných vzdáleností živých částí vedení od terénu, stanovených ČSN 333301, EN 50 341-1,2 
II~m SKUPINA ČEZ - GENERÁLNí PARTNER ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO rÝMu 2001-2012 
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7. Je zakázáno přibližovat se k přetrženým vodičům elektrického vedení spadlým na zem a dotýkat se jich. (V okolí místa, kde leží přetrženy vodič, muže vzniknout až do vzdálenosti 20 m oblast životu nebezpečného krokového napětí). Při zjištění přetrženého vodiče je třeba provést vhodná opatření do doby, než bude závada odstraněna, např. ohrazením nebezpečného místa, stálým dozorem apod. Dále je nutno urychleně uvědomit příslušného provozovatele elektrického vedení. 

8.	Po dobu provádění činností a po jejím skončení musí být zajištěn nepřetržitý přístup a příjezd pro těžkou nákladní techniku k elektrickému zařízení distribuční soustavy pro pracovníky, provádějící jeho údržbu, opravy a provozování. 

9. Před zahájením vlastní stavby bude termín zahájení prací v ochranném pásmu zařízení ES písemně, případně e-mailem, nahlášen na ČEZ Distribuční služby, Hlavní technik poruchové služby příslušné oblasti, e-mail info@cez.cz. Po ukončení prací bude na místě stavby provedena kontrola, zda byly dodrženy stanovené podmínky a zda nedošlo k ohrožení nebo poškození zařízení ČEZ Distribuce, a.s. Ke kontrole je třeba pracovníky ČEZ Distribuční služby, s. r. o. vyzvat prostřednictvím zákaznické linky 840840840. 
10. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru, případně na telefon 840840840 - zákaznická linka). 

11. Dále je nutno bezpodmínečně dodržet ostatní podmínky pro činnosti a umístění stavby, uvedené na internetových stránkách naší společnosti www.cezdistribuce.cz.
ČEZ Distribuce, a.s. souhlasí se stavbou: "Rodinný dům na p. Č. 3210/5 v k. Ú. Olešnice v O. h. včetně přípojek a oplocení. /I 
za předpokladu že budou dodrženy výše uvedené podmínky. 
Platnost tohoto souhlasu je po dobu životnosti stavby. 
S pozdravem 
Ing. Bohuslav Ježek 
Vedouci odděleni Správa energetického majetku - region 
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Čez Distribuce, a.s. Děčín, Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 , rč: 24729035, DIČ: CZ24729035 
tel. zákaznické služby: 840840 840,fax: +420371 102008, tel. poruchové služby: 840850860, e-mail: info(cll,cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz.bank. spoj. KB Praha 
35-4544580267/0100, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145. Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PSČ 303 03 Plzeň 

