
OMEXOM 

OZNÁMENÍ 

Oznamujeme všem vlastníkům a nájemcům pozemků v obci 
Lipová, že v termínu 

květen/2022 — červenec/2022 

bude v této oblasti prováděna 

stavba, která řeší vybudování nového 
odběrného místa, dle projektu vypracovaného 

OMEXOM GA Energo s.r.o. 

Montáž bude provádět firma OMEXOM GA Energo, s.r.o., 
Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň - Bolevec, 
tel.: 373303184, fax: 377542385. 
IČO: 49196812 DIČ: CZ-49196812 
Společnost je zapsaná v obch. rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. C a vl. 4355 

Oznámení je vsouladu se zákonem č. 458/2000Sb., 
novelizován z.č. 670/2004. 
Případná majetková újma na nemovitostech a porostech 
bude nahrazena dle téhož zákona. 

OMEZOM GA Energo s.r.o. 
Ra Stříjně 1928/6, Bolavec, 323 03 Plzeň 

IČ: 49196812 + DIČ: 
Tet; 1 fw 

OMEXOM GA Energo s.r.o. T.+420 373303111 

Na Střílně 1929/8 info Agaenergo.cz 

323 00 Plzeň-Bolevec www.gaenergo.cz ve Pa E i "9 

ENERGIES 

Jednatelé: Zdeněk Židek, Václav Hubač, Ing. Aleš Uldrych 

Zapsáno v Obchodním reistříku vedeném Kraiským soudem v Plzni. oddíl C. vložka 4355. IČ: 49196812. DIČ: CZ49196812 
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Stávající pojistková skříň SS100—377 v pilíři bude vyměněna za novou SS200 a přeznačena na 
R94. Na pozici FU1 připojen stávající vývod k č.p. 377. Z pozice FU2 vyveden kabel AYKY-J 

4x35 do chráničky PE90 pod terasou na pozemku č. st.422 (chránička připravena Obcí Lipová) a 

dále veden v ochranné trubce ve výkopu po pozemku č. 554/5, st.422 podél a ve vzdálenosti 

min. 5,5 metru od komunikace na parc č. 1771, po pozemku 547/3, dále po pozemku č.547/2 

ve vzdálenosti 0,6m od hranice parcely č. 547/3 do nové pojistkové skříně SS100—X13 osazené 

do výklenku obvodové zdi nové budovy zázemí sportovního areálu na pozemku č. 547/2. Nová 
pojistková skříň SS100—X13 uzemněna páskem FeZn uloženým v trase výkopu. 

  

Poznámky: 

Napětová hladina NN: 3 x 400/230 V, 50 Hz, TN-C. Ochrana před úrazem elektrickým proudem automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41ed. 2 a PNE 33 0000-1, 

Ochranné pásmo: 

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV (dle Energetického zákona 458/2000 Sb. č. 314/2009, 846 Ochranná pásma), tzn. 1m po obou stranách krajního kabelu. 

Bude respektována min. vzdálenost od ostatních objektů a zařízení infrastruktury dle ČSN 73 6005. 

Zákres sítí podzemní a nadzemní infrastruktury je pouze orientační, přesné určení polohy nového vedení NN bude provedeno při realizaci po vytyčení stávajících sítí 

Před započetím vlastních montážních (výkopových) prací je nutné dodržet podmínky stanovisek jednotlivých správců stávajících podzemních zařízení, tj. znovu ověřit existenci stávajícího podzemního 
zařízení. 
  

  

  

  

  

  

  

  

    

Vypracoval: | adislav Blažek Akce: DC Lipová,ppč. 547 12,přípojka kNN Číslo výkresu: 

Přezkoumal ichal Spika Číslo stavby: IP-12-4012778 © 2 
Sohvál. — Bc,Ondřej Burýšek : 

Investor: ČEZ Distribuce, a.s. Číslo E D2 OAK 

Teplická 874/8 TB 
OMEXOM 405 02 Děčín IV 7 DPS 

Název dokumentace: Datum: 02/2022 
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