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Oznamr.rjeme všem vlastníkům a nájemcům pozemků v obci
Kunějot,ice. že l, termínu

říjen/2019 - únor/2020

bude v této oblasti prováděna

stavba, která řeší připojení nového odběrného
místa p.č. 1l5l7, dle projektu vypracovaného

společností
OMEXOM GA Energo s.r.o.

Montáž bude provádět firma OMEXOM GA Eneígo, s.r.o.,
Na Střílně 192918,323 00 Plzeň - Bolevec,
tel.: 3733031 84, fax. : 377 542385 .

rČo: 49196812 DIČ: CZ-49|968I2
Společnost je zapsaná v obch.rejstříku u Krajského soudu
v Plzni, odd.C av1.4355
Oznámení je v souladu se zákonem č.458/2000Sb., novelizován
z.č.67012004.
Případná majetková újma na nemovitostech a porostech bude
nahrazena dle téhož zákona.
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Tgl.:373303 1ll DiD oMExoMGAEner8os.r.o.

Na Stří|ně 1929/8

323 00 Plzeň-Bolevec

T +420373 303 111, www.gaenergo.cz

Hl, sídlo: Plzeň - obchodní rejstříki lČ 49196812, odd, c, vl. 4355, Krajský soud v Plzni

,lednatelé| Zdeněk Židek - Vá€lav Hubač, ln8, Aleš Uldrych
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Technické ešení:

Stavba reší z ízení novólttl tlrltlólltóltrl lnlsta pro pozemek ppě. 41517 k.(l. l
3x120+7O, kten vede po l)(),r(j!ltlktl 1t.ť:. 415/25 se preruší a zasmyčkuje do
urnístěné v pilíri na poztrtltkrl p č,41'll /0 tt hranice s pozemkem p.č.41517.

Délka trasy kabelového vtl<ltlttl NN AYKY-J 3x12O+70 je cca 6m.

Člsto evideněního celku |o: NN - 507413 - 0001-

Poz,téo!y.
Napět'ová hladina NN: 3 x 4OO|?3O V, 50 Hz, TN-C. Ochrana p ed ťlrazel
odpojením od zdroje dle Čstrt 33 2000-4-41 ed. 2 a PNE 33 0000-1.

Ochrannlip3ispo:
Ochranné pásmo podzemnlho vedení elektrizační soustavy do '110 kV (dlt
č. 314l2OO9, 46 Ochranná pásma), tzn. 1 m po obou stranách krajního kal

Bude respektována min. vzdálenost od ostatních objekt a za ízeni infrastrt

Zákres sití podzemní a nadzemní infrastruktury je pouze orientační, p e:

bude provedeno p i realizaci po vytyčení stávajících sítí.
p ed započetím vlastnlch montážních (v kopovlich) prací je nutné dodn
správců stávajících podzernnlch za Izeni, tj. znovu ověrit existenci stávající
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Ostatní značky:

budovy

ploty, opěrné zdi

rozhraní ploch

stromy, porost

hranice kN stavu

čísla khl stevtt

Kunějovice, PS,ppč.41 5/7,kNN

Čísb stavby: lV -12-001 4844
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