
ENERPRO, s.r.o.

Oznámenie verejnou vyhláškou
Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s. prostredníctvom spoločnosti

Enerpro, s.r.o., pripravuje realizáciu nižšie uvedenej stavby.
Stavba sa nachádza v meste Krompachy v elektrickej stanici 110/22kV a v jej

tesnej blízkosti. Predmetom stavby je zriadenie nového VN káblového vedenia, ktoré sa
vyvedie z elektrickej stanice na existujúci podperný bod vonkajšieho VN vedenia.
Projektované VN káblové vedenie prechádza zeleňou, okrajom účelovej cesty a križuje
miestnu komunikáciu. Trasa kábla prechádza parcelami KV -C č.1709/3, 1709/2, 1718/1
a 1717. V trase VN kábla sa uloží chránička HDPE pre optiku. V rámci stavby sa
nahradí nevyhovujúca trafostanica v budove na parcele 1705/4, v areály elektrickej
stanice za novú kioskovú. Projektovaná trafostanica, VN kábel a NN káblové vedenie
z trafostanice budú osadené na parcelách KN-C č.1704 a 1705/1. Projektované VN
vedenie v zemi križuje miestne komunikácie. Križovanie asfaltových komunikácii
káblom v zemi bude zrealizované kombináciou pretláčania a prekopania, tak aby sa čo
najmenej obmedzila premávka. Križovanie príjazdu na parceIu KN-C č.1709/6 (Hasiči)
bude realizované pretláčaním resp. kombináciou pretláčania a prekopania tak, aby vždy
ostal priechodný pruh o šírke minimálne 3m. V rámci stavby sa zároveň zrekonštruuje
časť vonkajšieho VN vedenia V255 - dôjde k zdvojeniu v pôvodnej trase na vedenie
v255/v285. Stavenisko je dobre prístupné pre mechanizmy a dopravu materiálu po
miestnych komunikáciách, štátnej ceste a poľných cestách. Po realizácii stavby sa terén
uvedie do pôvodného stavu.

názov stavby: ,,Krompachy - VN vedenie V255, zdvojenie linky z ES Krompachy"
Predpokladaný termín realizácie stavby je v roku 2018.

Východoslovenská distribučná, a.s. v zastúpení Enerpro, s.r.o. týmto oznamuje
vlastníkom a užívatel'om nehnutel'ností vstup na nehnutel'nosti, ktoré majú byť
predmetnou stavbou dotknuté. Ak vznikne vlastníkovi nehnutel'nosti v dôsledku
realizácie stavby majetková ujma, má nárok na náhradu škody.

Toto oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli obce 30 dní od dátumu jeho
vyvesenia.

V prípade potreby ďalších informácií k stavbe môžete kontaktovať:
Kompetentný za inžiniering: Ing. Sedlická Mária - 0907892920.

V Košiciach, dňa 20.02.2018
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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.

Sídlo firmy:
ENERPRO, S.r.o.
Miškovecká 6,
Košice, 040 II

tel.+421 917 592553

IČO: 44 324 600,
1Č DPH: SK 2022669748

banka: Tatra banka, a.s.
Č. účtu: 262281521111100


