
SVJ Bachova cp.1568
Bachova 1568/3
149 00 Praha 4

Y Praze dne : 3.'10.2016

oznámení o vstupu na pozemek

Véženi,

obracíme se na Vás, jako na vlastníka pozemku parc.č. 20141217,2953 v k.tj. Chodov, ve kterém je umÍstěno zaízeni
distfibučni soustavy ve vlastniďví společnosti PREdistribuce, a.s., jako džitele licence na distribuci elekt ny na zemi
Hlavního města Prahy a Roztok u Prahy a tim i provozovatele zaizeni distribuění soustavy umístěného na tomto
licencovaném zemí.

Dovolujeme si Vám oznámit, Že pro zajištění spolehlivého provozu distribučni sítě plánujeme v rámci akce ,,Praha íí -
Ghodov, uI. Mikulova a okoIí, obnova kabelri VN, NN, zrušení Ts 3074, 140043" v termínu o5l 2017 _ 12l2o'l7 provádět
tyto činnosti na zaizení distribuční soustavy:

obnova kabelového vedení NN/VN včetně obnouy p ípojkové sk íně realizovand prost ednictvím jejich u měny ve
stdvající trase ve smyslu $79 odst 2. písttt- s) ztkona č. 183/2006 sb., stavebního ztikona

Konkrétní termín prací Vám bude ještě up esněn cca měsic p edem.

oprávněnÍ kevstupu na Váš pozemek je nám dáno právní pravou zakotvenou vzákoně č' 458/2000 sb.'
energetickém zákoně, ve zněni pozdějších p edpisri, kter v $ 25 odst. 3 pism. f) p znává provozovatel m distribuční
soustavy oprávněni vstupovat a vjiŽdět na cizi nemovitosti 'v souvislosti se z[zováním'_obnovou a provozováním za'lzcat ' -
distribučni soustavy. Jedná se o oprávnění, které nemusí b t s vlastníkem sjednáno smluvně, neboť je oprávněnim
zákonn; m'

Dle $46 odst. 10 písm. g) zákona 458/2000 Sb. v ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno vysazovat
trvalé porosty a p ejíždět vedeni mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t. V p ipadě' Že se ve stávající trase kabelového
vedení nebo el. zaíizení včetně ochranného pásma těchto za ízení nacházeji d eviny nebo jiné porosty dle $25 odst. 3 písm.
g) zákona 458l2ooo Sb. by měl majitel pozemku na své náklady provést odstranění nebo okleštění těchto d evin.
V rámci v še uvedené akce provozovatel distribučni soustavy provede toto odstranění pop . okleštěni p ekáŽejících d evin a
jin ch porosttj na své náklady.

Po skončení prací je nám dána zákonná povinnost uvést nemovitosti do p edchozího stavu a zárove p i v konu
u še uveden ch oprávnění co nejvíce šet t práv vlastník dotčen ch nemovitostí. Pokud by Vám nebo nájemci nemovitosti
vznikla v drisledku v'konu našich v' še uveden ch oprávnění majetková rijma nebo byste byl omezen v obvyklém uŽiváni
nemovitosti, máte právo na p imě enou jednorázovou náhradu, a to v souladu s ustanovenim $ 25 odst' 9 zákona č.
458/2000 Sb., energetického zákona, ve znění pozdějšich pedpis .

V p ípadě, Že chcete uplatnit svoje poŽadavky k realizaci stavby, kontaktujte níŽe uvedeného projektanta' kten s Vámi
provede zápis pro zhotovitele stavby. Pokud neobdžime do 14 dn od doručení tohoto oznámení žádnou zprávu, budeme
mit za to, že stavbu berete na vědomí a nemáte k realizaci opravy Žádné námitky či poŽadavky.

Závěrem Vás informujeme, Že projektové práce
KORMAK Praha a.s., K Sokolovně 667, PSČ 104 00

ryba@kormak.cz

na základě smluvního vztahu provádí společnost:
Praha 10, kontaktní osoba: lng. Ryba , +420 720 475 334,

S pozdravem

\r,
lng. Jo$ef KrejQí

Vedoucí skupiny P íprava v stavby VN/NN
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