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Vyjád ení k Územní studii rozvojové lokality - I Z4 (Sokolská k.ú. Desná I), v obci Desná

Na základ  Vámi zaslaného oznámení o zahájení projednávání návrhu územní studie

rozvojové lokality - I Z4 (Sokolská k.ú. Desná I), v obci Desná, Vám po nahlédnutí do uvedeného

návrhu, sd lujeme následující stanovisko:

 V textové ásti požadujeme výslovn  uvést upozorn ní na ochranná pásma rozvodných

 za ízení, podle zákona . 458/2000 Sb.  ve zn ní pozd jších p edpis  § 46, v etn  jejich

vzdáleností. Dovolujeme si dále p ipomenout, že podle §98, odst.  2, z stávají zachována ochranná

pásma stanovená podle p edpis  platných p ed ú inností tohoto zákona.

Pro informaci níže uvádíme p ehled ochranných pásem stávajících (energetické za ízení z ízené za

sobnosti elektriza ního zákona . 79/1957 Sb. do 31.12.1994) a nov  z izovaných (za p sobnosti

energetického zákona . 222/1994 Sb. a sou asn  platného zákona . 458/2000 Sb., tedy od 1.1.1995)

energetických za ízení:

Stávající energetická rozvodná za ízení - ochranná pásma dle platného energetického zákona

. 458/2000 Sb., §98, odst.  2, z stávají zachována podle p edpis  platných p ed ú inností tohoto zákona:

 elektrické venkovní vedení VN  – 10m od krajního vodi e na každou stranu

 kabelová el. stanice VN  – 2m

 kabelová vedení všech druh  nap tí - 1m po obou stranách krajního kabelu

Nov  z izovaná energetická za ízení dle platného energetického zákona . 458/2000 Sb., §46:

 elektrické venkovní vedení VN (nad 1kV -  35 kV v etn ), vodi e bez izolace  – 7m od krajního

vodi e na ob  jeho strany

 elektrické venkovní vedení VN (nad 1kV -  35 kV v etn ), vodi e s izolací základní – 2m od krajního

vodi e na ob  jeho strany (pouze za p sobnosti energetického zákona . 458/2000 Sb.)

 elektrické  venkovní  vedení  VN  (nad  1kV  -   35  kV  v etn ),  záv sná  kabelová  vedení  –  1m  od

krajního vodi e na ob  jeho strany (pouze za p sobnosti energetického zákona . 458/2000 Sb.)

M stský ad Tanvald

         Odbor stavební ú ad a životní prost edí

         Nad žda Žillová

         Palackého 359

         468 41 Tanvald

VÁŠ DOPIS ZNA KY / ZE DNE NAŠE ZNA KA VY IZUJE / LINKA MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

                                    / 7. 2. 2017 ÚP_Desná I Svoboda / 481 105 273 Liberec / 27. 3. 2017



Strana 2 (celkem 2)

EZ Distribuce, a. s. ín, D ín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PS  405 02 | Zákaznická linka: 800 850 860,
e-mail: info@cezdistribuce.cz , www.cezdistribuce.cz | I : 24729035, DI : CZ24729035 | zapsaná v
obchodním rejst íku vedeném Krajským soudem  v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.:
KB Praha 35-4544580267/0100 | zasílací adresa: EZ Distribuce, a. s., Plze , Guldenerova 2577/19,
PS  326 00

 stožárová el. stanice s p evodem nap tí z úrovn  nad 1 kV a menší než 52 kV na úrove  nízkého

nap tí – 7m

 kompaktní a zd ná el. stanice s p evodem nap tí z úrovn  nad 1 kV a menší než 52 kV na úrove

nízkého nap tí – 2m (pouze za p sobnosti energetického zákona . 458/2000 Sb.)

 vestav né el. stanice – 1m od obestav ní (pouze za p sobnosti energetického zákona . 458/2000

Sb.)

 výrobna elekt iny – 20m na oplocení nebo na vn jší líc obvodového zdiva el. stanice.

Protože jsou v p edm tné oblasti umíst na za ízení distribu ní soustavy NN, VN, požadujeme

respektovat jejich ochranná pásma. K p ípadným p eložkám rozvodných za ízení podotýkáme, že je na

základ  zákona . 458/2000 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis , § 47 odst. (2) zajistí EZ Distribuce, a.s.

na náklady subjektu, který jejich pot ebu vyvolá. Bližší podmínky úprav rozvodných za ízení bude nutno

v dostate ném p edstihu projednat v odboru P ipojování sítí.

Lokalita uvedena v ÚP byla posouzena z hlediska p ipojitelnosti. Na p ilehlých komunikacích se
nachází vedení NN / VN, které lze využít pro p ipojení nových OM. Samotné technické podmínky

ipojitelnosti budou vytvo eny až na základ podané žádosti o p ipojení nových OM.

ed zpracováním kone ného zn ní návrhu, zpracovatel tohoto návrhu zkonzultuje nutnost a p ípadný

návrh umíst ní nových za . DS v jednotlivých lokalitách s p íslušným technikem odboru P ipojování sítí,

pracovišt  Liberec.

Projek ní innosti související s rozvojem sítí a následn  i realizaci zajistí na základ  zákona

. 458/2000 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis  § 25 odst. (1) písm. a) EZ Distribuce, a.s. za podmínek

stanovených vyhláškou platnou v dob  realizace. Termín p ipojení žadatele k DS, je zpravidla do jednoho

roku od podepsání smlouvy o úhrad  podílu odb ratele na oprávn ných nákladech dodavatele spojených

s p ipojením. Výše tohoto podílu bude stanovena vyhláškou platnou v dob  realizace.

S pozdravem

Bc. Ond ej Svoboda
Technik rozvoje vn, nn – senior | odd lení Rozvoj Sever
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Teplická 874/8, 405 02 D ín
tel.: 481 105 273
e-mail: ondrej.svoboda@cezdistribuce.cz
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JN_6051
Desná - Potočná-Sokolská

3x50 AlFe

US_JN_5617

US_JN_5739

4
9,0 m/6 kN

6
9,0 m/3 kN

1
9,0 m/6 kN

3
9,0 m/3 kN

2
9,0 m/3 kN
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9,0 m/3 kN
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10,5 m/6 kN
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10,5 m/10 kN

2
























	Listy a pohledy
	05 DOKLADOVÁ ČÁST


