Oznámenie verejnou vyhláškou
Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s., IČO: 36 442 151, ktorú na základe
splnomocnenia zastupuje Transmission Lines Projects s.r.o.(ďalej len TLP s.r.o.) Miletičova 1,
821 08 Bratislava, pripravuje projektovú dokumentáciu a následne realizáciu stavby:
“Rekonštrukcia vedenia 1x110 kV č. 6840 v úseku Lemešany – Zámutov“
“
Predmetom stavebných úprav je:
- V úseku p.b.č. 1 – p.b.č. 5A. Výmena pôvodných izolátorových závesov s keramickými
izolátormi za nové s kompozitnými izolátormi. Výmena pôvodného zemného lana za
kombinované zemné lano. Stožiare a vodiče zostávajú pôvodné.
- V úseku p.b.č. 5A – p.b.č. 73. Výmena pôvodných 67 ks stožiarov za nové (okrem stožiara
č. 73). Výmena pôvodných fázových vodičov za nové vodiče. Výmena pôvodného zemného
lana za kombinované zemné lano. Výmena pôvodných izolátorových závesov s keramickými
izolátormi za nové s kompozitnými izolátormi. Základy pôvodných stožiarov budú vybúrané
do hĺbky min. 1 m pod úroveň terénu. Nové stožiare budú umiestnené na mieste pôvodných
stožiarov resp. budú posunuté v osi vedenia do vzdialenosti 10 m.
Ochranné pásmo vedenia zostáva bez zmeny. Do ochranného pásma a k stožiarom
bude potrebný prístup kolesovými vozidlami.
Predpokladaný termín realizácie stavby je apríl 2019 – jún 2020.
Trasa a dotknuté územie je definované na priloženej grafickej situácii. Situácia stavby na
mapách KN je k nahliadnutiu dostupná na Obecnom úrade
Východoslovenská distribučná a.s., týmto oznamuje
vlastníkom a užívateľom
nehnuteľností vstup na nehnuteľností, ktoré majú byť predmetnou stavbou dotknuté. Ak vznikne
vlastníkovi alebo užívateľovi nehnuteľnosti v dôsledku realizácie stavby majetková ujma, má
nárok na náhradu škody.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky. V zmysle §11 ods. 3 zákona č. 251/2012
Z.z. o energetike, doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa oznámenie vyvesí po
dobu 30 dní na úradnej tabuli obce, ktorej katastrálne územie bude činnosťou priamo dotknuté.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o vstupe na pozemky.
V prípade potreby ďalších informácií k samotnej stavbe, jej realizácii, ale aj prístupu
k jednotlivým stožiarom, nás môžete kontaktovať na tel. č. 0903741410.
V Bratislave, dňa 18.07.2018

Ing. Roman Mikuš
konateľ spoločnosti TLP s.r.o.

vyvesené dňa ..........................

pečiatka obce ..........................

zvesené dňa ..........................

pečiatka obce ..........................

Právne informácie: Toto oznámenie je splnením oznamovacej povinnosti prevádzkovateľa distribučnej
sústavy podľa ust. § 11 ods. 2 zák. č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov.
Realizácia stavby podľa tohto oznámenia je výkonom oprávnení prevádzkovateľa distribučnej sústavy
podľa ust. § 11 ods. 1 zák. č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov. V prípade
neumožnenia vstupu na nehnuteľnosť podľa tohto oznámenia, berie vlastník (užívateľ) nehnuteľnosti na
vedomie právne dôsledky z toho plynúce.

