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Oznámenie verejnou vyhláškou

Spoločnosť

Východoslovenská distribučná a.s. Mlynská 31, Košice pripravuje realizáciu
nižšie uvedenej stavby, ktorej obsahom je úprava vedenia elektrickej distribučnej siete bez
zmeny trasy vedenia a bez výmeny podperných bodov, podľa priloženej grafickej situácie.
Práce sa budú realizovať v katastrálnom území: Prešov

názov stavby:

11

Prešov, Pod Kalváriou - úprava vedenia V217

11

Predpokladaný termín realizácie stavby je rok 2022 .
Východoslovenská distribučná a.s. týmto oznamuje vlastníkom a užívateľom uvedených
nehnuteľností vstup na nehnuteľnosti, ktoré majú byť predmetnou stavbou dotknuté. Ak
vznikne vlastníkovi nehnuteľnosti v dôsledku realizácie stavby majetková ujma, má nárok na
náhradu škody.
Toto oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli mesta 30 dní od dátumu jeho vyvesenia.
V prípade potreby ďalších informácií k stavbe môžete kontaktovať Odbor Projekty, tel. č .
+421(0)55 610 2370.
V Košiciach, dňa
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Východoslovenská
distribučná, a.s.
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vedúci odboru Projekty
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Právne informácie: Toto oznámenie je splnením oznamovacej povinnosti
prevádzkovatel'a distribučnej sústavy podl'a ust. § 11 ods. 2 zák. č. 251/2012 Z.z.
o energetike a o zmene niektorých zákonov. Realizácia stavby podl'a tohto
oznámenia je výkonom oprávnení prevádzkovatel'a distribučnej sústavy podl'a ust. §
11 ods. 1 zák. č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov.
V prípade neumožnenia vstupu na nehnutel'nosť podl'a tohto oznámenia, berie
vlastník (užívate11 nehnutel'nosti na vedomie právne dôsledky z toho plynúce.
l<ontakty
Adresa pre písomný kontakt: Východoslovenská distribučná, a.s., odbor Projekty, Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika
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NÁMRAZOVÁ OBLASŤ : 1- 2 CVNl, STREDNÁ <NN)
ZNEČISTENIE OBLASTI: MALÉ - Z l.

VN: 3
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22 kV 50 Hz

M J:2 000

- VN vzdušné vedenie - určené no úpravu - SOK ( samonosný optický kábel)
------ - NN káblové vedenie - určené no úpravu - UOK ( úložný optický kábel )
jestvujúce 110 kV vedenie
jestvujúce 22kV vedenie
jestvujúce NN vedenie
w •
jestvujúce betónové podperné body
"'lj ~
jestvujúce mrežové stožiare
c ~
jestvujúca mrežovó trafostanica
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Mopové podklady : lnfqrmočný systém katastro nehnutelností
© Urod geodézie, kartografie o katastro Slovenskej republiky
~':ľ:i~; Ing. Peter Zloczki

Legenda:
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BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA VN <STN EN 5052 2, STN EN 61936 -ll :
- ochrano pred priamym dotykom - umiestnením mimo dosahu
- ochrano pred nepriamym dotykom - uzemnením
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OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:
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Ing. Peter Zloczki
ll.
,,..."'"' Ing. Peter Zloczki
vtlli<lúwAAu lnq. Martin Ho jduk
STAvtB!iK Východoslovenská distribučná o.s.
""'" STAVBY Prešov - Pod Kalváriou
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NÁZOV STAVBY

Prešov . Pod Kalváriou - úprava vedenia V2l7
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Celková situácia
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