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Souhlas s činností a stavbou v blízkosti zařízení distribuční soustavy
(elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s.
Název stavby:
Místo stavby:

Svitávka - Komunikace Ke kostelu
KÚ Svitávka (760943), žadatelem vyznačené zájmové
území

Toto vyjádření slouží pro potřeby řádného umístění, výstavby a užívání
stavby a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.
V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:
Nadzemní vedení NN
Na základě předložené projektové dokumentace udělujeme souhlas
s provedením výše uvedené akce v blízkosti zařízení distribuční soustavy,
který se vztahuje k Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy
č. 26094200, s platností do 03.02.2023, při splnění následujících podmínek.
Dotčené venkovní elektrické vedení je provozováno ve veřejném zájmu
a chráněno zákonem. Při provádění stavebních prací a následně při užívání
hotové stavby je proto nutné zabezpečit, aby nedošlo k jeho poškození ani
k ohrožení jeho bezpečného a spolehlivého provozu zejména tím, že zajistíte:
1. V důsledku stavebních prací nesmí dojít k poškození a
znepřístupnění venkovního elektrického vedení.
2. V místě podpěrného bodu nadzemního vedení NN u parc. č. 65
dojde pouze k předláždění chodníku.
3. Provádění stavebních prací v blízkosti venkovního elektrického
vedení přináší zvýšené riziko ohrožení života nebo zdraví
elektrickým proudem a zvýšené riziko poškození majetku. Při
provádění stavby je povinností všech zúčastněných osob zajistit
dodržování požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, což
mj. stanovuje Stavební zákon č. 183/2006 Sb., Zákon o BOZP
č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Z tohoto důvodu je
nutné:

Číslo žádosti: 27028429
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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

a)

Provádět výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN tak,
aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy nebo
nebyl jinak ohrožen provoz tohoto zařízení a bezpečnost osob.
b) Dodržovat platná ustanovení norem, stanovujících podmínky
pro práci v blízkosti elektrických vedení ČSN EN 50 110-1 a PNE 33
3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení:
Minimální dovolené vzdálenosti

Holé
vodiče

Izolované
vodiče

Nad budovami
Nad neschůdnými částmi (sklon > 15°), vzdorující ohni

0,5 m

0,3 m

4m

3m

0,2 m

0,1 m

2m

1m

Nad oknem

0,2 m

0,2 m

Vedle okna

0,5 m

0,5 m

Pod oknem

1m

1m

Před oknem

3m

2m

Nad oknem

1m

1m

Vedle okna

1m

1m

Pod oknem

1m

1m

Nad schůdnými částmi (sklon =< 15°), vzdorující ohni
Na budovách
K budovám a jejich částem nebo vybavením
Kolem zedních oken
Před oknem (pouze stávající vedení)

Kolem střešních oken

4.

5.

Výsledná stavba bude splňovat obecné požadavky na výstavbu a nesmí
svým stavem ohrožovat životy, zdraví, bezpečnost nebo majetek třetích
osob. Upozorňujeme, že pokud nebudou dodrženy stanovené
vzdálenosti od venkovního elektrického vedení, půjde o porušení
těchto obecných požadavků, což v krajním případě může znamenat i
nemožnost užívání stavby nebo nařízení odstranění stavby dle
Stavebního zákona 183/2006 Sb.
Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na
telefonním čísle Nonstop linky EGD 800 22 55 77.

Kontakty správců zařízení:
VN+NN:

Číslo žádosti: 27028429
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Regionální správa, Miloš Kotouček, tel.: 51649-4025,
mail: milos.kotoucek@egd.cz

Ke všem dalším, souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto
vyjádření.
S přátelským pozdravem
EG.D, a.s.

Číslo žádosti: 27028429
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