
SVJ Bachova čp.1 568
Bachova 1568/3
149 00 Praha 4

V Praze dne : í0.08.2017

Věc: oznámení o vstupu na pozemek

VáŽení,

obracíme se na Vás, jako na vlastníka pozemku parc.č. 20141217,2953 v k.rj. Chodov, ve kterém je
umístěno zaízeni distribuční soustavy ve vlastnictví společnosti PREdiskibuce, a.s., jako džitele licence na
distribuci elekt iny na zemí Hlavního města Prahy a Roztok u Prahy a tím i provozovatele zaízeni distribuční
soustavy umístěného na tomto licencovaném Území.

Dovolujeme si Vám oznámit, Že pro zajištění spolehlivého provozu distribuění sítě plánujeme v rámci akce
,,Praha 11 - chodov, Mikulova a okolí, obnova kVN, kNN, zruš.3074, s-140o43" vtermínu 3'9'2017-
30'1 1 .2017 provádět tyto či n nosti na zaízení d istrib učn í soustavy:

obnova kabelového veďení NN/VN včetně obnovy p ípojkové sft íně realizovan prost eďnictvím
jejich u měny ve st vající trase ve smyslu $79 odst. 2. písm. s) ztÍkona č. 183/2006 sb., stavebního
z kona

oprávnění pro vstup na Váš pozemek je nám dáno právní pravou zakotvenou v zákoně č. 458/2ooo sb.,
energetickyi zákon, ve znění pozdějších p edpisrlr, kter v $ 25 priznavá provez vatelťrm-distribuění soustavy
oprávnění vstupovat a vjíŽdět na cizí nemovitosti v souvislosti se z izováním, obnovou a provozovánim zaízení
distribuční soustavy. Jedná se o oprávnění, které nemusí b1it s vlastníkem sjednáno smluvně, neboť je
oprávněním zákonn1im.

Po skončení prací je nám zárove dána zákonná povinnost uvést nemovitosti do p edchozího stavu. Pokud
Vám nebo nájemci nemovitosti vznikne v dťrsledku v konu našich práv majetková rljma nebo budete-li omezen
v obvyklém uŽívání nemovitosti, máte právo na jednorázovou náhradu, a to v souladu s $ 25 zákona č.
45812000 Sb, energetick zákon, ve znění pozdějších p edpisťr.

Dle $46 odst. 10 zákona 45812000 Sb. vochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno vysazovat
trvalé porosty a p ejíŽdět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t' V p ípadě, Že se ve stávající trase
kabelového vedení nebo el. zaízení včetně ochranného pásma těchto zaízení nacházejí d eviny nebo jiné
porosty dle $25 odst. 3 písm. g) zákona 45812000 Sb. by měl majitel pozemku na své náklady provést
odstranění nebo okleštění těchto d evin.

V rámci v še uvedené akce provozovatel distribuční soustavy provede toto odstranění pop ' okleštění
p ekáŽejících d evin a jin1ich porost na své náklady.

lnformujeme Vás, Že projektové a realizačni práce na základé smluvního vztahu s námi provádí spoleěnost
KORMAK Praha á.S., KSokolovně 667, PsČ 104 oo Praha 10, Marcela P ástková, 728452204
prastkova@korm ak.cz, Pavel Krištiak - stavbyved ouci 7 28 7 30 37 1 krištiak@ko rmak.cz

S pozdravem

/4rr"&/
Michal Pet ina

odpovědn1i TDl
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