ŽÁDOST
 O SOUHLAS S ČINNOSTÍ V OCHRANNÉM PÁSMU
 O SOUHLAS S UMÍSTĚNÍM STAVBY V OCHRANNÉM PÁSMU
 O VYJÁDŘENÍ KE STAVBĚ/PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI PRO ÚČELY ÚZEMNÍHO NEBO STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (dále jen PDS)
ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín – Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČO 24729035 | DIČ CZ24729035 | zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 | licence na distribuci elektřiny č. 121015583 |
registrační číslo u OTE: 715 | info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz |

ŽADATEL
JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TITUL / OBCHODNÍ FIRMA / NÁZEV
DATUM NAROZENÍ / IČO

DIČ CZ

ADRESA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU / SÍDLA
ULICE

Č. P. / Č. O.

PSČ

OBEC

MÍSTNÍ ČÁST

ZAPSANÁ VE VEŘEJNÉM REJSTŘÍKU VEDENÉM

SP. ZN.

ZASTOUPENÁ
TELEFON

E-MAIL

POŽADOVANÝ ZPŮSOB ZASLÁNÍ VYJÁDŘENÍ K ŽÁDOSTI
 ELEKTRONICKY

 na e-mail Žadatele

 jiný (vyplňte)

 DOPISEM

 na adresu Žadatele

 jinou (vyplňte)

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TITUL / OBCHODNÍ FIRMA / NÁZEV
ULICE

Č. P. / Č. O.

OBEC

PSČ

INFORMACE O ČINNOSTI/STAVBĚ
NÁZEV STAVBY/ČINNOSTI
ADRESA STAVBY/ČINNOSTI
ULICE

Č. P. / Č. O.

PSČ

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ

Č. PARC.

Č. EV.

OBEC

MÍSTNÍ ČÁST

ČÍSLO JEDNACÍ PLATNÉHO SDĚLENÍ O EXISTENCI ZAŘÍZENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY
(žádost o sdělení o existenci zařízení distribuční soustavy lze podat on-line na stránkách geoportal.cezdistribuce.cz)
ČINNOSTI V OCHRANNÉM PÁSMU SE TÝKAJÍ

 nové stavby

 stávající stavby

DRUH ČINNOSTI

 nadzemní práce

 výkopové práce

POPIS ČINNOSTÍ (plánovaných v ochranném pásmu)

Uveďte nejkratší vodorovnou vzdálenost stavby/objektu/činnosti od zařízení distribuční soustavy (např. od krajního vodiče, paty podpěrného bodu,
hrany půdorysu), konkrétní typ zařízení distribuční soustavy v zájmovém území zjistíte z platného sdělení o existenci zařízení distribuční soustavy:

TYP VEDENÍ

Podzemní vedení
(vzdálenost m)

Nadzemní vedení
(vzdálenost m)

Elektrická stanice

Vzdálenost (m)

NN (do 1 kV vč.)

kompaktní/zděná do 52 kV

VN (do 35 kV vč.)

stožárová/věžová do 52 kV

VVN (do 110 kV vč.)

transformovna nad 52 kV

Síť pro elektronickou komunikaci

SKUPINA ČEZ

www.cezdistribuce.cz

D

DRUH A SPECIFIKACE STAVBY/OBJEKTU
 DOPRAVNÍ STAVBY






autobusová nádraží
 cyklistické trasy
 parkoviště, zastávky
dálnice a rychlostní komunikace
 silnice I. a II. třídy
 silnice III. třídy
místní a účelové komunikace včetně polních a lesních cest
železnice (tratě bez trakčního vedení, tratě s předpokládanou výstavbou trakčního vedení aj.)
dráhy (tramvajové, trolejbusové, lanové)

 chodníky

 OBYTNÉ BUDOVY, PRŮMYSLOVÉ A JINÉ OBJEKY





objekty s trvalým pobytem osob (obytný dům, hotel, prodejna)
objekty s příležitostným pobytem osob (rekreační, sportovní, autobusové zastávky)
objekty průmyslové kryté (dílna, sklad, hala, garáž, vodárna, vodojem, čistička)
objekty zemědělské kryté (stáj, stodola, skleník, včelín)

 oplocení, protihluková stěna
 objekty průmyslové nekryté
 dobíjecí stanice

 OSTATNÍ





splavné vodní cesty a ostatní vodní plochy
čerpací stanice pohonných hmot
skladiště, překladiště, tovární a zemědělská nádvoří
sklady hořlavých látek a prostory s nebezpečím požáru nebo výbuchu

 rekreační plochy
 nadzemní potrubí

 inženýrské sítě
 hřbitovy

 JINÝ TYP PLOCHY, ZAŘÍZENÍ, STAVBY A DALŠÍ SPECIFIKACE (upřesněte a popište)

PŘÍLOHY
 P
OPIS ZPŮSOBU PROVÁDĚNÉ ČINNOSTI/REALIZACE STAVBY (např. technická zpráva, projektová dokumentace, popis
rozměrů, materiálů a použité techniky pro realizaci stavby)
 
SITUAČNÍ SCHÉMA s čitelným zákresem zařízení, objektů, staveb s vyznačením kót vzdáleností od zařízení distribuční soustavy
POKYNY A UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE
a) PDS je oprávněn od Žadatele požadovat doplnění této žádosti.
b) Detailní informace o ochranných pásmech a souvisejících podmínkách naleznete na www.cezdistribuce.cz.
c) V ochranném pásmu i mimo něj musí být prováděny činnosti tak, aby nedošlo k poškození zařízení ve vlastnictví PDS.
d) Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky
a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou
dostupné na stránkách www.cezdistribuce.cz/gdpr nebo je PDS subjektu údajů na požádání poskytne.
ZÁKLADNÍ INFORMACE O OCHRANNÝCH PÁSMECH PRO ŽADATELE
a) Ochranné pásmo definuje § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
b) Ochranným pásmem zařízení distribuční soustavy je prostor v bezprostřední blízkosti tohoto zařízení určený k zajištění jeho spolehlivého
provozu a k ochraně života, zdraví a majetku osob. Ochrannými pásmy jsou chráněna nadzemní vedení, podzemní vedení, elektrické stanice,
výrobny elektřiny a vedení měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky.
c) V ochranných pásmech je obecně zakázáno: zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky; provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce; provádět činnosti, které by mohly
ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob; provádět činnosti, které by znemožňovaly
nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením; vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 m; v ochranném pásmu
podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t.
PROHLÁŠENÍ ŽADATELE
Prohlašuji, že všechny údaje mnou uvedené jakož i prohlášení mnou učiněná v této žádosti, jsou správná, úplná a pravdivá, a že jsem si vědom/a všech důsledků vč. povinnosti uhradit PDS způsobenou škodu, pokud by kterýkoli z mnou uvedených údajů či kterékoli z mnou učiněných
prohlášení bylo nesprávné, neúplné nebo nepravdivé.
ZA ŽADATELE
V 		

DNE

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, FUNKCE		

PODPIS (RAZÍTKO)

ULOŽIT

SKUPINA ČEZ

VYTISKNOUT

ODESLAT E-MAILEM

www.cezdistribuce.cz

