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Oznámení o zpracovávání projektové dokumentace
Vážení,
v současnosti se zpracovává stavební záměr technické infrastruktury s názvem Rekonstrukce
VN112 od 62 po 181 + optika v k.ú. Mackovice, Břežany, Pravice, Hrušovany nad Jevišovkou.
Investorem záměru je společnost E.ON Distribuce, a.s. IČO 28085400 a jeho předmětem je obnova
stávající elektroenergetické distribuční soustavy.
Záměrem je provést kompletní obnovu stávající trasy nadzemního vedení o napěťové hladině 22 kV
VN112 v rozsahu od podpěrného bodu č. 62 (k. ú Mackovice) až po zaústění do rozvodny 110/22 kV
v Hrušovanech nad Jevišovkou. Délka trasy vedení činí 11,2 km. Stávající podpěrné body budou
v převážné většině nahrazeny za nové, které budou provedeny pomocí betonových sloupů s ocelovými
konzolami Pařát III nebo IV. Jako vodiče nadzemního vedení budou použita 3 ocelohliníková lana typu
110-AL1/22-ST1A. V místech umístění úsekových odpínačů nebo ochranných jiskřišť budou sloupy
uzemněny v zemi ekvipotenciálními kruhy. Na podpěrné body bude podvěšen samonosný optický
kabel typu AT-5BE27DT-048-COAE, jakožto součást telekomunikační sítě distribuční společnosti.
Ochranné pásmo nadzemního vedení je, dle § 98 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., stanoveno podle
dosavadních právních předpisů. Tj. dle § 5 odst. 1 písm. b) vládního nařízení č. 80/1957, kterým se
provádí zákon č. 79/1957 Sb., 10 m na každou od stranu krajního vodiče venkovního vedení.
Stávající vedení vzniklo za účinnosti zákona č. 79/1957 Sb. o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny
(elektrizační zákon), kdy energetickým podnikům náleželo oprávnění stavět a provozovat na cizích
nemovitostech v rozsahu vyplývajícím z povolené stavby elektrická vedení, jakož i malé stanice do
rozlohy 30 m2 s příslušenstvím, zejména zřizovat na nemovitostech podpěrné body, přepnout
nemovitosti vodiči a umisťovat v nich vedení. Takto umístěná energetická zařízení pak měla podobu
zákonných věcných břemen, která se nezapisovala do pozemkových knih a neplatily pro ně předpisy o
promlčení a vydržení.
Současný zákon č. 458/2000Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) stanovil ve svém ustanovení § 98 odst. 4),
že oprávnění k cizím nemovitostem, jakož i omezení jejich užívání, která vznikla před účinností tohoto
zákona, zůstávají nedotčena. Za využití zákonných práv a práv plynoucích ze stávajícího věcného
břemene váznoucího na zatížené nemovitosti nenáleží vlastníkovi zatížené nemovitosti finanční
náhrada. Případný oprávněný nárok na náhradu vzniklých škod způsobených oprávněním (např. škody
na zemědělských plodinách) tímto ovšem není dotčen.
S realizací stavby bude nutné počítat i s častějšími odstávkami elektrické energie. Informace o
odstávkách jsou dostupné na internetových stránkách https://www.eon-distribuce.cz/odstavkyelektrina. Předpokládaná realizace stavby je očekávána v období září 2020 – prosinec 2021.
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Žádám Vás touto cestou o zveřejnění těchto informací Vašim občanům. V případě dotazů nebo
nejasností mne neváhejte kontaktovat.
S pozdravem

Ing. Pavel Křepela
projektant společnosti ZMES, s.r.o., pobočka Znojmo
Přílohy: Situační výkres širších vztahů, Situace projektovaného vedení
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