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Věc: Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno
Název stavby: DC_Brtníky,ppč.260/2,úprava vNN,kNN
Číslo stavby: IZ-12-4000656

Investor: ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly
IČ 24729035
Vážení,
Na základě žádosti Krajského úřadu Ústeckého kraje provozujícího Domov pro osoby se
zdravotním postižením Brtníky, p.o. bude provedena následná úprava stávající distribuční sítě
NN.
SO 01 - přeložení vNN kabelizací
Stávající ŽB podpěrný bod vrchního vedení NN č. 125 (9,0m/10kN) osazený na p.p.č. 260/2 bude ze
statických důvodů vyměněn za nový ŽB PB (9,0m/15kN). Nový PB bude dočasně ukotven po dobu 28dní
proti směru výslednice tahových sil od přeložených vodičů vNN z demontovaného na nový PB. Vodič
AlFe 4x50mm2 na PB č.129 nepřepojovat, bude trvale odstraněn viz. SO 02.
Stávající rozpojovací skříň SR402 (R16) osazená v zeleném pásu vedle PB č. 125 bude vyměněna za
novou rozpojovací skříň SR422/NKW2. Kabelové svody z vNN zapojené v rozpojovací skříni budou
vyměněny za kNN shodných průřezů až do nové skříně SR422, mimo svodu z odbočného vedení vNN
vedeného na PB č.129. Tento kabelový svod bude trvale odstraněn viz. SO 02. Viz. JPS NN.
Z volné pojistkové sady v nově vyměněné rozpojovací skříni (po odpojení svodu z vNN na PB č. 129)
bude vyveden nový kabel NN typu AYKY-J 4x25mm2, který bude uložen v zeleném pásu podél místní asf.
komunikace, okolo garáže na p.p.č. 378. Okolo garáže bude nutný pro uložení kNN zásah do asf.
komunikace v délce cca 2m. Podél garáže bude dále kNN opětovně veden v zeleném pásu. Od úrovně SV
rohu garáže bude kNN veden na rozhraní asf. komunikace a zeleného pásu mezi komunikací a
oplocením. Z důvodu úzkého pásu zeleně je předpokládáno, že polovina výkopové rýhy o celkové šířce
0,5m bude vedena v zeleni a polovina v asf. komunikaci. Po cca 10,5m bude proveden příčný překop
komunikace, ve kterém bude kNN uložen. Za překopem bude kNN veden v asf. a zadlážděné ploše veden
směrem k hasičské zbrojnici (č.e. 83). V obvodovém zdivu SO č.e. 83 z východní strany bude vedle
stávající elektroměrové skříně osazena nová pojistková skříň SS100/NVE1P-C (A83), ve které bude nový
kNN zapojen.
SO 02 - demontáže
Po výměně PB č.125 a rozpojovací skříně R16 bude demontován vodič vrchního vedení NN AlFe 4x50
mezi PB č.125 - 129 a 129 – 130, včetně svodu do rozpojovací skříně R16. Dále bude demontována
vzdušná přípojka NN AYKYz 4x16 mezi PB 129 a SO č.e. 83, na kterém bude demontována stávající
pojistková skříň A83. Dále bude odstraněn PB č.129 a 130 vč. základů a příslušenství.
Nadzemní elektropřípojka mezi PB č. 129 a SO č.p. 278 byla již fyzicky demontována, v podkladech
provozovatele DS NN je však stále zakreslena. Demontáž této části není uvedena v rozpočtu stavby a je
zakreslena jen pro dodatečné povolení demontáže a pro úpravu podkladů provozovatele DS NN v GIS.
Po dokončení výše uvedených prací budou provedeny zpětné zásypy kabelové rýhy s řádným hutněním.
Dotčené nezpevněné plochy budou osety travním semenem. Dotčené zpevněné plochy budou uvedeny do
stavu požadovaného jejich vlastníky či správci.

Pozn:

Na demontovaných PB je umístěno zařízení VO (lampy + vodiče nadzemního vedení). Demontáž
či přeložení zařízení VO není v této PD řešeno. Demontáž zařízení VO musí být demontováno
vlastníkem před zahájením této akce.
V rámci této stavby je dotčen i Váš pozemek, a proto je nutné s Vámi uzavřít smlouvu o
smlouvě budoucí na věcné břemeno. Navrhovaná trasa je na přiloženém plánku smlouvy.
Navrhované řešení je v souladu s technickým návrhem ČEZ Distribuce, a.s. a s platnými
normami ČSN.
Pokud budete s předloženým návrhem souhlasit, podepište prosím všechny smlouvy i
všechny výkresy v přílohách smluv a zašlete 3 vyhotovení zpět na adresu:
Bc. Josef Šišovský
Tolstého 871/1
412 01 Litoměřice

Případné upřesnění a Vaše dotazy můžete získat na telefonním čísle 727 829 438,
773 001 015 nebo na e-mailu info@js-elektroprojekty.cz
Děkuji za včasné vyřízení naší žádosti
Bc. Josef Šišovský
Přílohy: 4x smlouva o smlouvě budoucí na VB

