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A .  P R Ů V O D N Í  Z P R Á V A  

 A.1.  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1  ÚDAJE O STAVBĚ 

 Název stavby: LB_Hodkovice – pp.č.3041, nová DTS + kNN 

 Číslo stavby: IE-12-4006894  

Místo stavby: k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, Petrašovice, okres Liberec 

 

Předmět dokumentace:  

Tato projektová dokumentace řeší připojení nového odběrného místa p.č.3041 v k.ú. 

Hodkovice nad Mohelkou ( 3f 32A ) a nevyhovující napětí na konci sítě NN (171,3V). 

Navrhuje se stavba nového podpěrného bodu č.6A (v p.č.2877), JB 12/20 kN. Na novém 

podpěrném bodu VN 35kV č.6A bude umístěn nový úsekový odpínač Fla GB S N 35,5kV 

(ručně ovládaný) č.US_JN_257. Z tohoto odpínače bude proveden nový kabelový svod 

VN 35kV (přes svodiče přepětí VN 35kV) kabelem 3x 35-AXEKVCE 1x120/16mm2 (do 3m 

nad rostlým terénem kabel uložen do půleného žlabu), který bude ukončen v nové 

Distribuční kioskové transformační trafostanici TECHCO 35/0,4 kV BEK 300/480 

(Samota) SJZ LB_1315 na p.č.2874 v k.ú.Hodkovice na Mohelkou (Trafo - 160 kVA). 

Z rozvaděče NN nové DTS 35/0,4kV LB_1315 budou vyvedeny nové kabely NN – 2ks. 

 

1.vývod bude proveden distribučním kabelem NN AYKY 3x240+120,který bude 

uložen v zeleném pásu, v krajnici a řízenými protlaky pod silnicí, kde podél 

své trasy zasmyčkuje novou pojistkovou skříň pro stávající odběratele, skříň 

SS200/717 v p.č.3035/1, kabel bude ukončen v nové přípojkové skříni 

SS100/362 na p.č.2705 k.ú.Hodkovice nad Mohelkou a bude ukočen v nové 

SD822/R10. 

2.vývod bude proveden distribučním kabelem NN AYKY 3x120+70,který bude uložen 

v zeleném pásu, v krajnici a bude ukončen v nové rozpojovací skříni SD822/R10 

Z nové SD822/R10 budou vyvedeny dva nové distribuční kabely NN 

 1.vývod bude proveden vývodem kabelu AYKY 3x120+70 po novém sloupu na p.č.3184 

do stávající venkovní sítě NN. 

 2. vývod smyčkový kabel AYKY 3x120+70, který ve své trase zasmyčkuje nové 

pojistkové skříně SS101/B13, SS200/714 a bude ukončen v nové SS100/364 na 

p.č.st.3041. 

 

 

 

V rámci SO-06 se navrhuje trvalé odstranění zařízení distribuční soustavy 

venkovního vedení NN v rozsahu uvedeném na demontážním výkrese C.2.  

 

 

 

Vzhled a umístění navrhovaného zařízení je uveden ve výkresové části. Veškeré 

dotčené povrchy budou uvedeny do původního stavu.Zajištění podmínek pro křížení a 

souběhy s ostatními zařízeními bude řešeno vytýčením podzemních vedení na místě a 
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křížení nebo souběh bude proveden dle ČSN 73 6005 se souhlasem jednotlivých 

správců. 

Více viz. popis jednotlivých stavebních objektů v sekci D. 

Provozovatelem a majitelem zařízení bude společnost ČEZ Distribuce a.s. 

 

HDV – Hlavní domovní vedení bude ukončeno ve stávajících elektroměrových 

rozvaděčích jednotlivých odběratelů kabelem CYKY 4x10 (CYKY 4x16). Po 

dokončení montážních prací bude vypracována revize a protokolárně budou 

jednotlivé HDV předány odběratelům. 

 

 

Uložení kabelů NN je navrženo v souladu s normou PNE 34 1050 ed.3. 

tzn. pojízdné plochy min. 1m s mechanickou ochranou, volný terén 0,7 m, chodník 

min. 0,35m. 

Vzhledem umístění kabelů VN a NN do silničního pozemku, je převážná část trasy 

uložena do zapískovaných betonových kabelových žlabů. 

 

Jedná se o novou liniovou stavbu energetiky která bude součástí distribuční soustavy 

držitele licence ČEZ Distribuce, a.s., vydané ve smyslu Energetického zákona 

458/2000 Sb. 

 

A.1.2 ÚDAJE O VLASTNÍKOVI 

Stavebník (investor):  ČEZ Distribuce, a.s. 

  Teplická 874/8 

  405 02 Děčín  

  IČ: 24729035 

  ID datové schránky: v95uqfy 

 

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE 

  MILOSLAV KALCŮ 

 Hůrka 1054 

  278 01 Kralupy nad Vltavou 

 IČ: 10234845 

  ID datové schránky: v95uqfy 

 

Odpovědný projektant: Radovan Kalců. 

 veden v seznamu autorizovaných osob ČKAIT 

 pod číslem 0010739 – OBOR TT00 

Stupeň dokumentace:  DÚR 
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A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ  

Celkové členění celého zadání stavby je rozděleno na části 

   

   SO 01/ PS 01 – VÝSTAVBA DTS 35/0,4 KV  

SO 02 – ÚPRAVA VENKVNÍHO VEDENÍ VN 35 kV 

   SO 03 – MONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ VN 35 kV  

   SO 04 – MONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN 0,4 kV  

   SO 05 – NOVÝ PODPĚRNÝ BOD NN 0,4 KV 

   SO 06 – DEMONTÁŽ VENKOVNÍHO VEDENÍ NN 0,4 kV  

Stavba nebude více členěna na jednotlivé objekty. 

 

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

• PROVOZNÍ SCHÉMA (TIS) + RDF DATA 

• GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ 

• PROHLÍDKA MÍSTA STAVBY 

• ZADÁVACÍ NÁVRH od investora ČEZ Distribuce a.s. 

• INFORMACE O PARCELÁCH z katastru nemovitostí 

Zdroj: http://sgi-

nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryId=6D2BCEB5&MarQPa

ram0=640344&MarQParamCount=1&MarWindowName=Marushka 
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B .  S O U H R N N Á  T E C H N I C K Á  Z P R Á V A  

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby 

s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 

Jedná se o zastavěné území k.ú. Petrašovice (obec Bílá), Hodkovice nad 

Mohelkou (obec dkovice nad Mohelkou) 

 

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o 

vydané územně plánovací dokumentaci, 

STAVBA JE V SOULADU S ÚP OBCE Hodkovice nad Mohelkou a OBCE Bílá 

 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 

ROZHODNUTÍ A VÝJIMKY NEJSOU POŽADOVÁNY 

 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 

dotčených orgánů, 

Záměr bude projednán s dotčenými orgány hájících veřejný zájem na úsecích 

jednotlivých složek životního prostředí, zákona o pozemních komunikacích a 

zákona o ochraně veřejného zdraví. Příslušné dotčené orgány vydaly k záměru 

kladná stanoviska a jejich požadavky byly zapracovány do této dokumentace. 

 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně 

historický průzkum apod., 

UVEDENÉ PRŮZKUMY A ROZBORY NEBYLY PROVÁDĚNY. 

 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů1), 

ÚZEMÍ NENÍ CHRÁNĚNO PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ. 

 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

STAVBA SE NACHÁZÍ MIMO ZÁPLAVOVÉ A PODDOLOVANÉ ÚZEMÍ 

 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 

Stavba je bez vazeb na sousední stavby a pozemky. 

Odtokové poměry v území se nemění. 

 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

ASANACE A KÁCENÍ DŘEVIN NENÍ NAVRHOVÁNO, pouze provozní prořezy náletů 

  

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-499#f4394031
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j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 

funkce lesa, 

ZÁBORY UVEDENÉHO DRUHU NEJSOU NAVRHOVÁNY 

 

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTUKTURU JINÉHO DRUHU NEŽ JE 

DISTRIBUČNÍ SÍŤ NN A VN NENÍ POŽADOVÁNO 

 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 

Celkové členění celého zadání stavby je rozděleno na tři části 

   SO 01/ PS 01 – VÝSTAVBA DTS 35/0,4 KV  

SO 02 – ÚPRAVA VENKVNÍHO VEDENÍ VN 35 kV 

   SO 03 – MONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ VN 35 kV  

   SO 04 – MONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN 0,4 kV  

   SO 05 – NOVÝ PODPĚRNÝ BOD NN 0,4 KV 

   SO 06 – DEMONTÁŽ VENKOVNÍHO VEDENÍ NN 0,4 kV  

Stavba nebude více členěna na jednotlivé objekty. 

 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje, 

 

VIZ: PARCELNÍ PROTOKOL DOKLADOVÁ ČÁST 

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 

 

Ochranné pásmo nového objektu je definováno zákonem č. 458/2000 Sb.  

Tzn. 1m NA KAŽDOU STRANU KABELU NN. 

 

SEZNAM POZEMKŮ – viz. PARCELNÍ PROTOKOL V DOKLADOVÉ ČÁSTI. 

  

Navrhovaná stavba je situována do katastrálního území Petrašovice, 

Hodkovice nad Mohelkou. - Více viz. seznam v dokladové části této PD. 

Před započetím prací budou informováni majitelé dotčených pozemků (viz. 

PARCELNÍ PROTOKOL) a geodeticky v terénu bude vyznačena hranice pozemků. 

 

STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA 

Požadavky na ochranná pásma jsou dána zákonem č. 458/2000 Sb. 

 

Elektrická zařízení – nadzemní vedení o napětí nad 1 kV do 35 kV včetně: 

 7m = vodiče bez izolace 

 2m = vodiče s izolací základní 

 1m = závěsné kabelové vedení 

 1m = Zařízení vlastní telekomunikační sítě 

 

 Elektrická zařízení – podzemní vedení do 110 kV včetně: 

 1m = kabelová vedení 

Podzemní vedení mohou přejíždět mechanismy o celkové hmotnosti max. 6 t 

včetně. 
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Elektrická zařízení – transformační stanice do 52 kV: 

 7m = stanice příhradové / sloupové 

 2m = stanice kompaktní / zděné    

 

Plynárenská zařízení: 

 Na výrobu a rozvod tepelné energie po obou stranách   2,5 m 

 Pro technologické objekty na všechny strany    4 m 

 Pro plynovody STL, NTL a plynovodní přípojky v zastavěném území 1 m 

 Ostatní plynovody a přípojky na obě strany    4 m 

 

Sdělovací vedení: 

 Ochranné pásmo vedení po stranách krajního vedení   1,5 m 

 

Potrubí: 

 Vodovodní potrubí a kanalizace na obě strany    2 m 

 

Ostatní ochranná pásma: 

 Les od kraje porostu       50 m 

 Hřbitov od oplocení        100 m 

 Přírodní památky        50 m 

 Dráhy - ochranné pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož 

 hranice jsou vymezeny svislou  plochou vedenou : 

• u celostátní a regionální dráhy 60 m od osy krajní koleje, nejméně však 30 m od 

hranice obvodu dráhy 

• u celostátních drah vybudovaných pro rychlost vyšší jak 160 km/h – 100 m od osy 

krajní koleje 

• u vlečky 30 m od osy krajní koleje 

• u speciální dráhy 30 m od hranic obvodu dráhy 

• u tunelů speciální dráhy 35 m od osy krajní koleje 

• u lanové dráhy 10 m od nosného lana, dopravního lana nebo osy krajní koleje 

• u dráhy tramvajové a trolejbusové 30 m od osy krajní koleje nebo krajního 

trolejového drátu 

 

Pozemní komunikace 

Silničním ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí prostor ohraničený svislými 

plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti. 

• 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní 

místní komunikace anebo od osy větve jejich křižovatek; pokud by takto určené 

pásmo nezahrnovalo celou plochu odpočívky, tvoří hranici pásma hranice silničního 

pozemku 

• 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a 

ostatních místních komunikací I. třídy 
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B.2  CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1  Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně 

technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, 

Jedná se novou stavbu distribuční sítě NN 0,4 kV a VN 35kV vč. nové 

distribuční pochozí kioskové trafostanice 35/0,4kV. 

 

b) účel užívání stavby, 

Jedná se o liniovou stavbu energetiky, která je součástí distribuční 

soustavy držitele licence ČEZ Distribuce, a. s., vydané ve smyslu 

Energetického zákona 458/2000 Sb. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

Jedná se o trvalou stavbu. 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 

NEVZTAHUJE SE K ZÁMĚRU STAVBY. 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených 

orgánů, 

Záměr bude projednán s dotčenými orgány hájících veřejný zájem na úsecích 

jednotlivých složek životního prostředí, zákona o pozemních komunikacích a 

zákona o ochraně veřejného zdraví. Příslušné dotčené orgány vydaly k záměru 

kladná stanoviska a jejich požadavky byly zapracovány do této dokumentace. 

Viz. SAMOSTATNÝ ODDÍL – DOKLADOVÁ ČÁST 

 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1), 

STAVBA NENÍ CHRÁNĚNA PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ. 

 

g) navrhované parametry stavby - základní rozměry, maximální množství dopravovaného média apod., 

 

TYP KABELU VN 35 kV:          AXEKVCE 1x120/16 – 2 495 m 

TYP KABELU NN 0,4 kV:  AYKY 3x240+120 – 269 m 

     AYKY 3x120+70 -   210 m 

     CYKY 4x10 -  95 m 

     CYKY 4x16 -  91 m 

DÉLKA VÝKOPOVÉ TRASY:  VN cca 799 m 

     NN cca 155 m 

 

h)  základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 

produkované množství a druhy odpadů a emisí apod., 

 VIZ. SO-06 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-499#f4394031
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i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

Celkové členění celého zadání stavby je rozděleno na tři části 

   SO 01/ PS 01 – VÝSTAVBA DTS 35/0,4 KV  

SO 02 – ÚPRAVA VENKVNÍHO VEDENÍ VN 35 kV 

   SO 03 – MONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ VN 35 kV  

   SO 04 – MONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN 0,4 kV  

   SO 05 – NOVÝ PODPĚRNÝ BOD NN 0,4 KV 

   SO 06 – DEMONTÁŽ VENKOVNÍHO VEDENÍ NN 0,4 kV  

Stavba nebude více členěna na jednotlivé objekty. 

PŘEDPOKLAD VÝSTAVBY OD 10 / 2022 

j)  orientační náklady stavby. 

NEJSOU ZVEŘEJŇOVÁNY S OHLEDEM NA VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA ZHOTOVITELE STAVBY 

 

B.2.2  Bezpečnost při užívání stavby 

Podle ustanovení §158 zákona č.183/2006 (Stavební zákon - dále jen SZ) v platném 

znění patří odborné vedení provádění stavby nebo její změny do vybraných činností 

ve výstavbě. Zhotovitel musí podle §160 SZ zajistit odborné vedení provádění stavby, 

provádět stavbu v souladu s rozhodnutími a s ověřenou projektovou dokumentací, musí 

dodržovat obecné technické požadavky na výstavbu i jiné předpisy a technické normy, 

dále musí zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního 

prostředí a bezpečnosti práce. 

Výběr dodavatele, zhotovitele, se bude provádět formou výběrového řízení, ve kterém 

je požadavek na autorizaci prvořadým kritériem. Vlastní provádění stavby bude 

ošetřeno smluvním vztahem s přihlédnutím k zákonu č.262/2006 Sb. Zákoník práce, 

dále k zákonu č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a k nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích. Ve smlouvě o dílo bude 

závazek zhotovitele, že bude respektovat všeobecné obchodní podmínky ČEZ 

Distribuce, a.s. popsané v dokumentu VOP REAL v platném znění, normu ČSN EN 50 110 

– 1, v platném znění (nahrazuje řadu ČSN 34 31xx), a že disponuje všemi nezbytnými 

prostředky potřebnými k provedení díla. Zajištění pracoviště ve smyslu PNE 330000-

6 je prováděno osobami pověřenými osobou odpovědnou za elektrické zařízení. 

Bezpečnost práce a případné speciální pracovní postupy budou samostatnou kapitolou 

smluvního vztahu. 

Účastníci stavebních prací jsou povinni dodržovat ustanovení právních předpisů 

vztahujících se k zajištění bezpečnosti práce. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci je uveden ve složce ostatní přílohy. 

Při souběhu stavebních prací dvou a více dodavatelů musí zadavatel stavby před 

zahájením stavební činnosti druhého a dalších dodavatelů stanovit příslušný počet 

koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 

„koordinátor“) v souladu s §14 zákona č.309/2006 Sb. s přihlédnutím k rozsahu a 

složitosti stavby a jeho náročnosti na koordinaci a dále k tomu, zda stavba podléhá 

požadavkům na stavební řízení. V případě, že budou na staveništi vykonávány práce 

a činnosti vystavující fyzické osoby zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví 

(viz příloha 5 nařízení vlády č.591/2006 Sb.) a nebude zadavatelem stavby určen 

koordinátor v realizaci stavby, zhotovitel stavby zajistí, po dohodě se 

zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jeho 

aktualizaci. 
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Práce ve výškách mohou být prováděny pouze za podmínky dodržení požadavků Nařízení 

vlády č. 362/2005 Sb. 

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi 

účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání 

staveniště, pokud nejsou zakotveny v hospodářské smlouvě. 

Práce mohou být prováděny pouze v souladu s podmínkami pro práce v ochranném pásmu 

energetického zařízení a dodavatelé i jejich případní subdodavatelé musí být s 

těmito podmínkami prokazatelně seznámeni. 

Pracoviště bude písemně předáno zhotoviteli zástupcem osoby odpovědné za provoz 

el. zařízení, která stanoví podmínky pro provádění práce. 

Výkopy budou prováděny v souladu s právními předpisy a normami. V případě požadavku 

na pažení výkopů bude kvalita pažení podložena statickým výpočtem. 

Dodavatelé i jejich subdodavatelé se budou řídit požadavky popsanými v příloze 

VP_G(B07) Podmínky BOZP, směrnice SKČ_PP_0165_VP G(B07). Při předání rizik a určení 

osoby zodpovědné za koordinaci opatření BOZP při neurčení Koordinátora dle 

z.č.309/06Sb. možno použít formulář SKČ_FO_0489 Dohoda o koordinaci, zveřejněné 

prostřednictvím portálu Standardy ČEZ Distribuce. 

Při vstupu do elektrických provozoven je nutné dodržovat ustanovení dokumentu 

ČEZd_SM_0006 v platném znění. 

Bude-li stavba zasahovat do prostoru pozemní komunikace je dle §25 zákona 

č.13/1997Sb. a dle §77, §124 zákona č. 361/2000 Sb. zapotřebí mít zpracované DIO. 

 

B.2.3  Základní technický popis staveb 

Jedná se novou stavbu distribuční sítě NN 0,4 kV a VN 35kV vč. nové 

distribuční pochozí kioskové trafostanice 35/0,4kV. 

 

B.2.4  Základní popis technických a technologických zařízení 

Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií. 

Vedení bude vřazeno do stávající distribuční sítě NN, která je součástí 

distribuční soustavy držitele licence ČEZ Distribuce, a. s., vydané ve 

smyslu Energetického zákona 458/2000 Sb.  

 

B.2.5  Zásady požárně bezpečnostního řešení 

NENÍ RELEVANTNÍ K ZÁMĚRU STAVBY 

 

B.2.6  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby a zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 

NEVZTAHUJE SE K ZÁMĚRU STAVBY. 

 

B.2.7  Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a)  ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

NEVZTAHUJE SE K ZÁMĚRU STAVBY. 

b)  ochrana před bludnými proudy, 

NEVZTAHUJE SE K ZÁMĚRU STAVBY. 

c)  ochrana před technickou seizmicitou, 
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NEVZTAHUJE SE K ZÁMĚRU STAVBY. 

d)  ochrana před hlukem, 

NEVZTAHUJE SE K ZÁMĚRU STAVBY. 

e)  protipovodňová opatření, 

NEVZTAHUJE SE K ZÁMĚRU STAVBY. 

f)  ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod. 

NEVZTAHUJE SE K ZÁMĚRU STAVBY. 

 

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu, přeložky, křížení se stavbami technické a dopravní 

infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo 

dopravní infrastruktury, 

NAPOJOVACÍM MÍSTEM BUDE NOVÝ SLOUP VN S ODPNAČEM US_LB_257 SJZ:6A 

 

V blízkosti stavby se nachází tato zařízení a jejich ochranná pásma: 

VODOVOD A KANALIZACE– NENACHÁZÍ SE 

PLYNOVOD – RWE – NENACHÁZÍ SE 

 ZEMNÍ KABELY VN – ČEZ DISTRIBUCE, a.s. 

 ZEMNÍ KABELY NN – ČEZ DISTRIBUCE, a.s. 

 VENKOVNÍ VEDENÍ VN – ČEZ DISTRIBUCE, a.s. 

 VENKOVNÍ VEDENÍ NN – ČEZ DISTRIBUCE, a.s. 

 ZEMNÍ SDĚLOVACÍ KABELY – CETIN 

  

 

PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NUTNO NECHAT VYTÝČIT JEJICH SPRÁVCI! 

Zhotovitel zaměření a vytyčení inženýrských sítí v zájmovém území. 

Zásah do ochranných pásem je možný jen s předchozím souhlasem vlastníka 

konkrétního zařízení chráněného ochranným pásmem. V případě zásahu do 

ochranného pásma je nutno postupovat podle stanoviska vlastníka dotčeného 

zařízení. Stanoviska vlastníků dopravní a technické infrastruktury jsou 

nedílnou součástí této dokumentace. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

NEVZTAHUJE SE K ZÁMĚRU STAVBY. 

 

B.4 Dopravní řešení 

Napojení souvisejícího technologického objektu na stávající dopravní infrastrukturu. 

NEVZTAHUJE SE K ZÁMĚRU STAVBY. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

PO DOKONČENÍ STAVBY BUDOU POVRCHY UVEDENY DO PŮVODNÍHO STAVU. BUDE 

DODRŽENO VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH OBCÍ. 
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Při realizaci stavby bude dodržována norma ČSN 83 90061 (dříve ČSN DIN 18 

920/2002 - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 

pracích)! 

 

Dojde-li při výkopových pracích kabelové trasy ke křížení s kořeny stromů, 

budou výkopové práce v prostoru pod jejich korunou prováděny ručně. 

 

Povede-li trasa blíže jak 2,5 m od kmene stromu, bude kořenový prostor 

překonáván podvrtem. Při výkopových pracích mohou být přerušeny pouze kořeny 

o průměru menším jak 20 mm, a to vždy pouze ostrým řezem, který je nutné 

ošetřit k tomu určanými prostředky. 

 

Po uložení a zakrytí kabelů se zához důkladně po vrstvách zhutní a povrch 

terénu se uvede do původního stavu. Rozprostře se sejmutá ornice, 

zatravněné plochy se osejí trávou, uloží se sejmutá dlažba apod. 

 

Po dokončení zemních prací se dotčené povrchy uvedou co nejlépe do 

původního stavu. Před zahájením zemních prací doporučuje projektant 

provést obrazovou dokumentaci povrchů pro případné pozdější reklamace. 

 

 

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a)  vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

NEVZTAHUJE SE K ZÁMĚRU STAVBY. 

 

b)  vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování 

ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 

NEVZTAHUJE SE K ZÁMĚRU STAVBY. 

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

NEVZTAHUJE SE K ZÁMĚRU STAVBY. 

 

d)  způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem, 

NEVZTAHUJE SE K ZÁMĚRU STAVBY. 

 

e)  v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění 

závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno, 

NEVZTAHUJE SE K ZÁMĚRU STAVBY. 

 

f)  navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních 

předpisů. 

NEVZTAHUJE SE K ZÁMĚRU STAVBY. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Budou provedena potřebná opatření zamezující hlučnost a prašnost během 

provádění stavebních prací. V průběhu provádění demoličních prací je 

zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení prašnosti (u demolice 

kropení bouraných konstrukcí), u veřejných komunikací pak jejich pravidelné 

čištění v případě, že je po nich veden stavební provoz. 
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B.8 Zásady organizace výstavby 

Postup stavebních a montážních prací předkládá ZHOTOVITEL stavby. 

 

➢ převzetí staveniště 

➢ vytýčení stávajících sítí + vyměření trasy 

➢ výkopové práce 

➢ osazení distribuční trafostanice 

➢ pokládka kabelů VN,NN, včetně zaměření před záhozem / zához kabelové trasy 

➢ stavba podpěrného bodu VN 

➢ zapojení a revize  

➢ úprava povrchů + demontáž venkovního vedení 

➢ předání stavby investorovi 

 

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

NEVZTAHUJE SE K ZÁMĚRU STAVBY. 

 

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 

ASANACE A DEMOLICE NEJSOU NAVRHOVÁNY 

c) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

Staveniště bude umístěno na pozemcích uvedených v parcelním protokolu  - 

viz. dokladová část. 

 

d) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

Z důvodu prací na komunikaci je nutné požádat o zábor veřejného prostranství 

a DIO – ZAJIŠŤUJE ZHOTOVITEL STAVBY. 

 

e) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin. 

DEPONIE NENÍ NAVRHOVÁNA. 

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

NEVZTAHUJE SE K ZÁMĚRU STAVBY. 
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C .  S I T U A Č N Í  V Ý K R E S Y  

 
C.1.1  CELKOVÁ SITUACE STAVBY – MONTÁŽ 01   

C.1.2 CELKOVÁ SITUACE STAVBY – MONTÁŽ 02   

 

POHLED NA VÝCHOZÍ BOD STAVBY NOVÝ PB Č.6A 
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MÍSTO STAVBY
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D .  D O K U M E N T A C E  O B J E K T Ů  

SO-01/PS 01 - VÝSTAVBA DTS LB_1315 „Citeř“ 

 
V rámci těchto souborů bude zřízena nová trafostanice s označením: 

LB_1315 - CITEŘ – k.ú. Hodkovice nad Mohelkou – obec Hodkovice nad Mohelkou 

 

POPIS STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ: 

Navrhuje se osazení nové kompaktní pochozí transformační stanice 35/0,4 kV  typ 

BEK 300/480, TECHCO, NEstandard, která bude geometricky oddělena z pozemku  

č.2874 k.ú. Hodkovice nad Mohelkou – obec Hodkovice nad Mohelkou.  Tento pozemek 

bude odkoupen do vlastnictví ČEZ Distribuce a.s. 

Jedná se o uzavřený celobetonový bezespárý odlitek z betonu zapuštěný do terénu 

na štěrkopískové lože. Dno je tvořeno nepropustnou jímkou opatřenou nátěrem proti 

úniku oleje v případě havárie olejového transformátoru. Dveře do prostoru VN, NN 

a trafokomory jsou z hliníkového eloxovaného hliníku a jsou vodivě spojeny s 

uzemněním. 

Jde o betonovou kompaktní transformovnu (s vnitřní obsluhou) jako typově zkoušené 

zařízení, obsahující transformátor, spínací zařízení nízkého a vysokého napětí, 

spojovací vedení a řídící a pomocné obvody, která je napájena ze soustavy 

vysokého napětí a slouží pro dodávku elektrické energie nízkého napětí. 

Trafostanice plní zejména požadavky ČSN EN 62271-202, ed.2. 

 

Typ transformovny: BEK 300/480 (35/0,4kV - 160kVA) pro max 1x 630kVA 

Barva střechy:  RAL 8003 (hnědá) 

Barva pláště:  RAL 1002 (pískově žlutá) 

Barva soklu:  RAL 8003 (hnědá) 

 

Vstupy kabelů VN – průchodka 2xHSI150-D3/58 + 1xHSI150-D 

Vstupy kabelů NN – průchodka 8xHSI90-D1/75 + 2xHSI90-D1/75 

 

Bezpečnostní tabulky a zábrany: 

Stanice musí být vybavena tabulkami v souladu s PNE 35 7041. 

 

Celková plocha: 14,4  m2                                                                  

Celková hmotnost (bez transformátoru): 31 t   

Celková výška buňky: 3,61m 

Celková šířka buňky: 3m 

Celková délka buňky: 4,6m 

Stupeň ochrany krytem min.: IP43                

 

 

 

 

OSAZENÍ DO TERÉNU: 
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Před osazením TS bude vyhlouben výkop, jehož dno bude pokryto vrstvou štěrku o 

zrnitosti 6-8mm, výška 100mm a v celé ploše se překontroluje niveleta. Po osazení 

transformovny do terénu se její okolí obsype zeminou, která se zahutní. 

Po celém obvodu stanice budou osazeny betonové dlaždice 500 x 500 x 60 mm se 

sklonem 5% směrem od transformovny. 

Vzhled, umístění a rozměry trafostanice viz. výkresová část C-4.  

 

 

 

 

 

 

PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ NUTNO NECHAT VYTÝČIT STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ ZAŘÍZENÍ! 
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Vnější rozměry transformační stanice: VARIANTA LEVÁ 

Délka: 4 800 mm /  Šířka: 3 000 mm / Výška:  3 600 mm 

Stavební šířka pro rozvaděč VN: 1 950 mm  

Stupeň ochrany krytem min.: IP43 

Celková plocha: 14,4 m2                                                                  

Celková hmotnost (bez transformátoru): 31 t                  
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POPIS TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ TS LT_1315: 

Navrhuje se standardní technologické vybavení, které bude součástí dodávky TS. 

 

Transformátor:    

    160 kVA 35/0,4 Kv  

    zapojení vinutí Dyn 1 

    výstupní proud NN 231 A 

    hermetizovaný, chlazený olejem, usazený na roznášecí  

    trámky na podlaze trafokomory 
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Zdroj: https://www.trafocz.cz/transformator-35.html 
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VN rozvaděč:   ABB SAFERING KOMPAKT 38,5KV - KKT 

 

 

Pojistky VN:  6A - POJISTKA VN 38,5KV ETI 537MM TERMO   

     (CELKEM 6ks z toho 3 ks jsou rezervní) 
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Rozvaděč NN:  pole přívodu: 2 x jednožilové CYA průřezu 120 mm2,  

    případně 1x CHBU do průřezu 300 mm2. 

     

    hlavní jistič:  OEZ – MODEION BL1000 

    spoušť SE-BL-1000-DTVE (nastaveno na 231A=160kVA/0,4 kV) 

    pole měření: PTP 1000/5A ve třídě přesnosti 0,5, 5VA 

    1 x měřící souprava MeG 40 

    1 x zásuvka 230V 

    1 x osvětlení rozvaděče NN 

    kompenzace: 6,3 kVAr 

    pole vývodů: 8x pojistkový odpínač FD 2-33 / 400A /LW240E  
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UZEMNĚNÍ TS: 

Uzemnění transformovny je navrženo jako společné pro VN a NN stranu na základě 

norem ČSN EN 50 522, PNE 33 0000-1 ed.6 a ČSN 33 2000-4-442 ed.3.  

Navrhuje se STROJENÝ DVOJITÝ OBVODOVÝ ZEMNIČ z PÁSKU FeZn 30x4.  

Vnitřní zemnič bude uložen ve vzdálenosti 1m od obvodové stěny stanice v hloubce 

0,5m. Vnější zemnič bude uložen ve vzdálenosti 2m od obvodové stěny stanice v 

hloubce 0,7m Zemniče budou minimálně na čtyřech místech navzájem propojeny a pásek 

bude vyveden nad betonový základ a opatřen zkušební svorkou. V tomto místě bude 

připojeno pospojení veškerých neživých částí trafostanice. 

Více viz. METODIKA CEZd_ME_0219r01.  

Po připojení uzemnění RE a po připojení všech PEN vodičů odcházejících vedení z 

transformovny, včetně uzemněného uzlu zdroje je nutno provést kontrolní měření 

společného uzemnění Rb, jehož výsledek musí odpovídat vztahu dle PNE 33 0000-1 

ed.6 čl. 3.3.3.9:   

 

 

 

Hodnota společného uzemnění Rb 2 Ω je nevyšší přípustné uzemnění trafostanice 

VN/NN se společným uzemněním uzlu a PEN vodičů, kde lze očekávat největší  

riziko dotykových napětí.  

Vypočtený celkový odpor uzemňovací soustavy TS LB_1315 = 2,5 Ω 

 

Celkový odpor uzemnění vodičů PEN odcházejících vedení transformovny, 

včetně uzemněného středu /uzlu/ transformátoru nesmí být větší než 2 Ohm.  

 

Popis základních částí uzemnění 
 

 

 

  

 Hlavní ochranný vodič                                   označení „PE“ 

 pásek  FeZn      -     vn, DTS, venkovní nn – podpěrný bod 

Zkušební svorka                             označení „E“ 

Svorka („pas/lano“ dvoušroubová – SR03) - kabelové svody vn, DTS, ÚO,svodiče 
přepětí 

Svorka („pas/pas“ – SR02)                   - vnitřní DTS, rozvodny 

Šroubový spoj  (2x M10)                 - stožáry vvn, vn (připravené místo) 

Uzemňovací přívod                                       označení „E“ 

páska  FeZn 

Zemnič                                                          označení „E“ 

páska   FeZn 

tyč ZPT 15 - 30/30/4 mm FeZn délky 1,5 m  

tyč ZPT 20 - 30/30/4 mm FeZn délky 2,0 m  

Obr. č. 1 - Popis základních částí uzemnění 

 

Propojení               označení „PE“         

pásek FeZn – PEN vodič ve VRIS skříni, spínací 

prvek, kombinovaný pojistkový spodek 

lano, drát 16 mm2 Cu – svodič přepětí 

Ochranné pospojení – označení „PE“ 

pásek FeZn  

konstrukce 

𝑹𝒃 ≤  
𝑼𝑻𝑷

𝑰𝑬

 
UTP = 75 V / dovolené dotykové napětí podle tab.4 PNE 33 0000-1 ed.6 

IE = 30A / zemní proud podle CEZd_ME_0148r00 

 

 

Chráněné nebo zemněné zařízení vvn, vn, 

nn 
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Zkušební svorka „E“ 

Je to nejníže umístěná svorka. Umožňuje odpojení uzemňovacího přívodu od hlavního 

ochranného vodiče. Po rozpojení je možno změřit hodnotu uzemnění samostatně 

připojeného zemniče. 

Minimální výška umístění svorky je 0,3 m nad definitivním terénem nebo podlahou 

objektu.  

U betonových a dřevěných sloupů se zpravidla osazuje ve výšce cca 1,5 m nad 

terénem. Výška se přizpůsobí výšce nejníže namontovaného zařízení (skříň nn, 

konzola rozváděče, zámek ÚO apod.). 

U ocelových příhradových stožárů a ocelových plechových sloupů je zkušební svorka 

nahrazena přivařenými ocelovými plechy (podrobnosti viz přílohy norem PNE 34 8240 

a PNE 34 8250).  

U betonových kabelových blokových DTS je svorka uvnitř DTS, přístupná v blízkosti 

vstupních dveří. 
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Všechny neživé vodivé konstrukce na podpěrném bodě, kde je umístěn 

spínací či ochranný prvek, jsou vodivě pospojeny a uzemněny!!! 

 
 

 

PROTOKOL O KONTROLE 
A ULOŽENÍ UZEMNĚNÍ 

 
Dle PNE 33 000-1 v platném znění 

Název stavby:                                                                                                    Číslo stavby: 

Místo uložení zemniče (název linky, odbočky, přípojky, kabel. vedení, město …) Číslo bodu – popisné: 

Druh uzemněného el. zařízení(TS, spínací zařízení, svodič přepětí, venkovní vedení, kabelové vedení,…) 

Měření odporu zemniče a rezistivity půdy 
se provádí dle ČSN 332000-6, PNE 
330000-1čl.6.3.2.a čl.6.3.3. 
Požadované hodnoty odporů zemničů a 
množství uloženého zemniče viz ČSN 33 
2000-4-41,ČSN 33 2000-5-54, ČSN 38 08 
10, PNE 33 0000(-1,-7,-8,-9), metodika 
ČEZd_ME_0148 

Výchozí měření Opakované kontrolní měření 

Datum 
měření 

Jméno osoby Datum 
měření 

Jméno 
osoby 

Datum 
měřen
í 

Jméno 
osoby 

      

Samostatné uzemnění:                         (Ω)    

Celkový spol. zemní odpor PEN vodiče: 
(uzemnění + PEN)                                  (Ω) 

   

Měrný odpor půdy – rezistivita:         (Ωm)    

                 Měřicí přístroj: 
                 Výrobní číslo: 

 
 

 
 

 
 

Materiál a profil zemniče: Množství uloženého zemniče: 

Druh provedeného uzemnění: (ekvipotenciální kruhy, paprsek,obvodový …) 
  
Uložení zemniče provedla firma:…………………………………………………... Datum uložení:………………. 
Jméno osoby:……………………………………………………… 
                                                                                                  Podpis:……………………………………. 

Schématický nákres zařízení(TS, stožár,…), a směr uložení zemniče (náčrtek zemniče včetně kót) 
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OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM: 

 

Ochrana před dotykem živých částí: 

      IZOLACÍ A KRYTY dle PNE 33 0000-1 ed.6 

Ochrana před dotykem neživých částí: 

      ZEMNĚNÍM v síti IT dle PNE 33 0000-1 ed.6 

 

Dveře distribučních transformoven musí být dle PNE 35 7041 opatřeny tabulkou 

složenou ze souboru tří bezpečnostních značek s doplňkovými texty. 

 

Bezpečnostní značka NB 3.01 podle ČSN ISO 3864 a doplňkovým textem: 

„VYSOKÉ NAPĚTÍ - ŽIVOTU NEBEZPEČNO DOTÝKAT SE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ“ v kombinaci 

s bezpečnostní značkou B 1.4 dle ČSN ISO 3864 s doplňkovým textem „NEHAS VODOU 

ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI“ a bezpečnostní značkou NB 1.53 dle ČSN ISO 3864 (NV 

č.6/2002 Sb.) s doplňkovým textem „VSTUP ZAKÁZÁN“. 

 

Za dveřmi trafokomory bude pevná dřevěná tyčová zábrana s kontrastním pruhováním 

červenou a bílou barvou pro ochranu před nahodilým dotykem. Zábrana musí být 

opatřena samostatnou bezpečnostní tabulkou s bezpečnostní značkou B. 3.6 podle 

ČSN ISO 3864 a doplňkovým textem „VYSOKÉ NAPĚTÍ - ŽIVOTU NEBEZPEČNO“. V případě 

použití dvou tyčových zábran se tabulka umístí na horní zábranu. 

 

 

OCHRANA PŘED PŘEPÉTÍM NA STRANĚ NN: 

Součástí rozvaděče NN v TS LB_1315 budou omezovače přepětí NN (10 kA). 

Další ochrana není navrhována, neboť v kabelových sítích do 1 kV se ochrana před 

spínacím přepětím a atmosférickým přepětím běžně neprovádí - více viz. norma PNE 

33 0000-7 čl. 7.2. 

 

OCHRANA PŘED PŘEPÉTÍM NA STRANĚ VN :  

V nové TS LT_1315 budou v kabelovém poli (01) OSAZENY OMEZOVAČE přepětí (10 kA). 

Smyčkové stanice uvnitř kabelové sítě jsou stanice zapojené v pořadí třetí a vyšší 

od stanice na přechodu z venkovního vedení do kabelové sítě. Tyto stanice se 

doporučuje chránit omezovači přepětí v případě, že jsou dlouhodobě provozovány jako 

rozpojené a v případě odůvodněného požadavku zajištění zvýšeného stupně 

spolehlivosti. U rozpojených smyčkových stanic se omezovači přepětí chrání ten 

konec kabelu, z jehož strany může přicházet atmosférické přepětí bez větvení. V 

případě, že tuto podmínku splňují oba směry, chrání se oba konce kabelů v této 

stanici. Více viz. norma PNE 33 0000-8 čl. 7.7.3.4. 
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SO-02 – Úprava venkovního vedení VN 35kV 

 
Soustava: IT / 3x 35 000V ~ 50Hz  

Ochrana před dotykem živých částí: IZOLACÍ A POLOHOU  

Ochrana před NDN neživých částí: ZEMNĚNÍM v síti IT dle PNE 33 0000-1 ed.6  

 

POPIS STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ: 

 

Montáž podpěrného bodu VN 35 kV  

Navrhuje se stavba nového podpěrného bodu (průběžný) SJZ 6A na p.č.2877  

k.ú.Hodkovice nad Mohelkou. 

Z místa bodu bude proveden nový kabelový svod (35-AXEKVCE 3x1x120/16mm2) přes 

svislý odpínač (DRIBO Fla 15/60 GB S N – 35kV) s označením US_LB_257. Stávající 

venkovní vedení VN 35 kV bude připevněno přes 6x VPA 185/1,2 na novém PB č.6A. 

 

SJZ 6A: 

 

Nový JB 12/20 kN 

7x VPA 185/1,2 + Vaz boční 

1x Konzola Delta C sestava DV14 (2xZ) 

6x Svorka AMPACT 

20m LANO 110-AL1/22-ST1A 

1x SVISLÝ FLA GB S N 38,5 kV JB12 

1x TÁHLO  

3x OMEZOVAČ OCP2-39S-NFF NA 2 OKA - 35kV 

1x DRŽÁK OMEZOVAČE 

1x MECH. OCHRANA KABELU NA PS 3m 

1x ±ÍSL. TABULKA + 1x TABULKA VÝSTRAHA 

1x TABULKA ÚO 

5,1 m2 NÁTĚR - Konzole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MILOSLAV KALCŮ 
      29 

                                                       IV-12-4019845 

ELEKTROMONTÁŽE  - NN/VN/TS  

 

 

 

 

 

 

ZÁKLAD BETONOVÉHO SLOUPU S ODPÍNAČEM je navržen RUČNÍ 

BETON MIN. C12/15 
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UZEMNĚNÍ ODPÍNAČE US:  

Navrhuje se STROJENÝ DVOJITÝ OBVODOVÝ ZEMNIČ z PÁSKU FeZn 30x4.  

Vnitřní zemnící kruh o průměru 2 m bude uložen v rostlém terénu v hloubce 0,6 m.  

Střední zemnící kruh o průměru 6 m bude uložen v rostlém terénu v hloubce 0,8 m.  

 

Zemniče budou na čtyřech místech navzájem propojeny a vyvedeny na uzemňovací 

svorky trafostanice. Více viz. METODIKA DSO_ME_0219_r01 – KONCEPCE UZEMŇOVÁNÍ.  

Po dokončení uzemnění je nutné provést kontrolní měření, jehož výsledek musí 

odpovídat vztahu: 

     

k = koeficient zemniče  

UTP = 75 V / dovolené dotykové napětí podle tab.4 PNE 33 0000-1 ed.6  

IE = 30A / zemní proud podle DSO_ME_0152r02z02 str.17 
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Vypočtená hodnota uzemňovací soustavy:    4,2 Ohm 

Maximální možná hodnota uzemňovací soustavy: 10 Ohmů ( svodiče přepětí VN 22 kV ) 

Maximální hodnota dle normy PNE 33 000-1 ed.6: 12,5 Ohmů 

Dovolené dotykové napětí podle tab.4 PNE 33 0000-1 ed.6: 75V (vyražená hodnota 1) 

Tvar uzemnění (2x ekv.kruh): 00 

 

 

 

 

 

 

Na zemnící přívod u zařízení vn  se vyrazí čtyři číselné údaje: 

− První hodnota označuje výši dovoleného dotykového napětí 

o 1 = 75 V, 2 = 150 V, 3 = dopočítaná hodnota.  

− Druhá hodnota je vypočtený odpor daný příslušnou PD.   

− Třetí hodnota je změřený odpor zemniče uvedený ve Výchozí revizi. 

− Čtvrtá hodnota – provedení nebo tvar zemniče:  

- 0   = obvodový zemnič / ekvipotenciální práh   

- 00  = dva kruhy – zemnič s řízením potenciálu 

- 000  = tři kruhy – zemnič s řízením potenciálu 

- 0000 = ostatní * 

 
Všechny neživé vodivé konstrukce na podpěrném bodě, kde je umístěn spínací či 

ochranný prvek, jsou vodivě pospojeny a uzemněny!!! 
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Popis základních částí uzemnění 
 

 

 

  

 Hlavní ochranný vodič                                   označení „PE“ 

 pásek  FeZn      -     vn, DTS, venkovní nn – podpěrný bod 

Zkušební svorka                             označení „E“ 

Svorka („pas/lano“ dvoušroubová – SR03) - kabelové svody vn, DTS, ÚO,svodiče 
přepětí 

Svorka („pas/pas“ – SR02)                   - vnitřní DTS, rozvodny 

Šroubový spoj  (2x M10)                 - stožáry vvn, vn (připravené místo) 

Uzemňovací přívod                                       označení „E“ 

páska  FeZn 

Zemnič                                                          označení „E“ 

páska   FeZn 

tyč ZPT 15 - 30/30/4 mm FeZn délky 1,5 m  

tyč ZPT 20 - 30/30/4 mm FeZn délky 2,0 m  

Obr. č. 1 - Popis základních částí uzemnění 

 

Zkušební svorka „E“ 

Je to nejníže umístěná svorka. Umožňuje odpojení uzemňovacího přívodu od hlavního 

ochranného vodiče. Po rozpojení je možno změřit hodnotu uzemnění samostatně 

připojeného zemniče. 

Minimální výška umístění svorky je 0,3 m nad definitivním terénem nebo podlahou 

objektu.  

U betonových a dřevěných sloupů se zpravidla osazuje ve výšce cca 1,5 m nad 

terénem. Výška se přizpůsobí výšce nejníže namontovaného zařízení (skříň nn, 

konzola rozváděče, zámek ÚO apod.). 

U ocelových příhradových stožárů a ocelových plechových sloupů je zkušební svorka 

nahrazena přivařenými ocelovými plechy (podrobnosti viz přílohy norem PNE 34 8240 

a PNE 34 8250).  

U betonových kabelových blokových DTS je svorka uvnitř DTS, přístupná v blízkosti 

vstupních dveří. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Propojení               označení „PE“         

pásek FeZn – PEN vodič ve VRIS skříni, spínací 

prvek, kombinovaný pojistkový spodek 

lano, drát 16 mm2 Cu – svodič přepětí 

Ochranné pospojení – označení „PE“ 

pásek FeZn  

konstrukce 

Chráněné nebo zemněné zařízení vvn, vn, 

nn 
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SO-03 – MONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ VN 35kV 

 

Soustava:  IT / 3x 35 000V ~ 50Hz 

Ochrana před dotykem živých částí: IZOLACÍ A KRYTY 

Ochrana před NDN neživých částí: ZEMNĚNÍM v síti IT dle PNE 33 0000-1 ed.6 

- Délka trasy – 799 m 

- Kabel AXEKVCE 1x120/16 –  2495m 

 

Ze svodičů přepětí VN PB č.6A v k.ú. Hodkovice n.M. bude proveden nový kabelový 

svod VN 35kV 3x AXEKVCE 3x120/16mm2, kabel VN bude uložen do pozemků dle parcelního 

protokolu ( p.č.2877). Nový kabel VN 35kV bude ukončen v nové DTS 35/0,4 kV LB_1315 

„Citeř“. Výkres C.1.1. a C.1.2. 

 

Potah č.1 - Na vyměněném podpěrném bodě SJZ 6A ( JB 12/20 ), který se nachází 

na pozemku p.č. 2877 k.ú.Hodkovice nad Mohelkou bude osazen nový svislý odpínač 

Fla 15/60 ( SJZ US_LB_257 – SO 02 ) s novým kabelovým svodem (kabel 3x AXEKVCE 

1x120/16), který bude uložen do pozemků dle parcelního protokolu v k.ú. Hodkovice 

nad Mohelkou s krytím min. 1m podle PNE 34 1050.  

Poté bude nový kabel VN ukončen v novém rozvaděči KKT AVA01, který bude součástí 

nové DTS 35/0,4 kV LB_1315 „Citeř“.  – Kabel VN bude v silničním pozemku 

(p.č.2877) uložen do zapískovaných betonových žlabů KZ2. 

Venkovní kabelová koncovka na PB č.6A – 3x POLT-42D/1XO (50-120) 35kV 

Vnitřní kabelová koncovka v DTS LB_1315 - kabelová koncovka T   Konektor 35 kV 

CTS630A/EGA/CZ 95-150 - Omežovač přepětí - 35kV CTKSA 10/34 CELLPACK 
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VNITŘNÍ KABELOVÉ KONCOVKY A KONEKTORY VČ.SVODIČŮ PŘEPĚTÍ 35KV 
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VENKOVNÍ KABELOVÉ KONCOVKY 35KV 
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KABELOVÁ SPOJKA PŘÍMÁ VN 35KV 
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OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM: 

 

Ochrana před dotykem živých částí: 

      IZOLACÍ A KRYTY dle PNE 33 0000-1 ed.6 

Ochrana před dotykem neživých částí: 

      ZEMNĚNÍM v síti IT dle PNE 33 0000-1 ed.6 

 

Dveře distribučních transformoven musí být dle PNE 35 7041 opatřeny tabulkou 

složenou ze souboru tří bezpečnostních značek s doplňkovými texty. 

 

 

OCHRANA PŘED PŘEPÉTÍM NA STRANĚ VN :  

Kabelový svod VN PB SJZ 63A bude OSAZEN OMEZOVAČ přepětí (10 kA). Více viz. norma 

PNE 33 0000-8 čl. 7.7.3.4. 

 

Vzhled a umístění navrhovaného zařízení je uveden ve výkresové části. 

Veškeré dotčené povrchy budou uvedeny do původního stavu. 

 

Značení kabelů VN bude provedeno v souladu s metodikou DSO_ME_0064r06. 

SYSTÉM JEDNOTNÉHO ZNAČENÍ ČEZ DISTRIBUCE a.s. 

 

ZHOTOVITEL ZAJISTÍ SPRÁVNÝ SLED FÁZÍ. 

 

REALIZACE STAVBY BUDE PROVEDENA DLE PLATNÝCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ A NOREM !  

Z hlediska prostorového uspořádání sítí bude při souběhu nebo křížení s ostatními 

sítěmi dodržena norma ČSN 73 6005 včetně změn Z1-Z4. 

 

Po dokončení stavby budou veškeré povrchy uvedeny do původního stavu. 

 

KABELY VN BUDOU ULOŽENY DLE PNE 34 1050 s krytím min. 100 cm. Při křížení 

komunikací a ve vjezdech budou uloženy do chrániček. 

 

Při souběhu ve vzdálenosti menší než 0,6 m a při křížení se sdělovacími kabely se 

vedení uloží do chrániček ve vzdálenosti určené správcem zařízení (viz. vyjádření 

v dokladové části). Veškeré montážní s demontážní práce budou prováděny 

s maximální opatrností tak, aby nedošlo ke vzniku škod. 

 

VZHLED NAVRHOVANÉHO ZAŘÍZENÍ JE UVEDEN VE VÝKRESOVÉ ČÁSTI. 
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SO-04 – MONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN 0,4 kV 

 

Soustava:   TN-C / 3x 230/400V / ~ 50Hz 

Třída zeminy:   předpokládá se třída III. (dělení dle ČSN 733050) 

Délka výkopové trasy: cca  155 m  

 

Délky kabelů:   

  AYKY 3x240+120 – 269 m 

  AYKY 3x120+70 -   210 m 

  CYKY 4x10 -  95 m 

  CYKY 4x16 -  91 m 

     

SEZNAM SKŘÍNÍ:   

    2ks SS101 

    3ks SS200 

    1ks SD822 

 

Popis navrhovaného řešení: 

     

Napájení z DTS 35/0,4 kV LB_1315 „Citeř“. 

Z nového rozvaděče NN 0,4 kV bude vyvedeno 4x kabelové vývody NN 0,4kV 

 

 

1.vývod bude proveden distribučním kabelem NN AYKY 3x240+120,který bude 

uložen v zeleném pásu, v krajnici a řízenými protlaky pod silnicí, kde podél 

své trasy zasmyčkuje novou pojistkovou skříň pro stávající odběratele, skříň 

SS200/717 v p.č.3035/1, kabel bude ukončen v nové přípojkové skříni 

SS100/362 na p.č.2705 k.ú.Hodkovice nad Mohelkou a bude ukočen v nové 

SD822/R10. 

2.vývod bude proveden distribučním kabelem NN AYKY 3x120+70,který bude uložen 

v zeleném pásu, v krajnici a bude ukončen v nové rozpojovací skříni SD822/R10 

Z nové SD822/R10 budou vyvedeny dva nové distribuční kabely NN 

 1.vývod bude proveden vývodem kabelu AYKY 3x120+70 po novém sloupu na p.č.3184 

do stávající venkovní sítě NN. 

 2. vývod smyčkový kabel AYKY 3x120+70, který ve své trase zasmyčkuje nové 

pojistkové skříně SS101/B13, SS200/714 a bude ukončen v nové SS100/364 na 

p.č.st.3041. 

Výkres „celková situace – montáž“ č. C.1. Koordinační situace výkres C.2. 

 

HDV – Hlavní domovní vedení bude ukončeno ve stávajících elektroměrových 

rozvaděčích jednotlivých odběratelů kabelem CYKY 4x10. Po dokončení 

montážních prací bude vypracována revize a protokolárně budou jednotlivé 

HDV předány odběratelům. 
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Uložení kabelů NN je navrženo v souladu s normou PNE 34 1050 ed.3. 

tzn. pojízdné plochy min. 1m s mechanickou ochranou, volný terén 0,7 m, chodník 

min. 0,35m. 

Vzhledem k vysoké koncentraci ostatních sítí, je převážná část trasy uložena do 

zapískovaných plastových kabelových žlabů. 

 

Jedná se o novou liniovou stavbu energetiky která bude součástí distribuční soustavy 

držitele licence ČEZ Distribuce, a.s., vydané ve smyslu Energetického zákona 

458/2000 Sb. 

 

 

Vzhled a umístění navrhovaného zařízení je uveden ve výkresové části. 

Veškeré dotčené povrchy budou uvedeny do původního stavu. 

 

 

Jedná se o novou liniovou stavbu energetiky která bude součástí distribuční 

soustavy držitele licence ČEZ Distribuce, a.s., vydané ve smyslu 

Energetického zákona 458/2000 Sb. 

 

Po dokončení zemních prací se dotčené povrchy uvedou co nejlépe do původního 

 
 

PŘI PŘÍPRAVĚ A REALIZACI STAVBY NUTNO DODRŽOVAT PODMÍNKY UVEDENÉ V DOKLADOVÉ ČÁSTI.  

 

PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ NUTNO NECHAT VYTÝČIT STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ SÍTĚ JEJICH 

SPRÁVCI ! PŘI KŘÍŽENÍ NEBO SOUBĚHU DODRŽET ČSN 73 6005 včetně změn Z1-Z4 ! 

PŘI VÝSKYTU PODZEMNÍCH ZAŘÍZENÍ BUDOU VÝKOPOVÉ PRÁCE PROVEDENY RUČNĚ. 

 

Při souběhu ve vzdálenosti menší než 0,6 m a při křížení se sdělovacími kabely se 

vedení uloží do chrániček ve vzdálenosti určené správcem zařízení (viz. vyjádření 

v dokladové části). Veškeré montážní a demontážní práce budou prováděny s maximální 

opatrností tak, aby nedošlo ke vzniku škod. 

 

Označení zařízení bude provedeno v souladu s metodikou 

CEZd_ME_0048r01_System-jednotneho-znaceni-CEZ-Distribuce-a.-s. 

ZHOTOVITEL ZAJISTÍ SPRÁVNÝ SLED FÁZÍ. 

 

REALIZACE STAVBY BUDE PROVEDENA DLE PLATNÝCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ A NOREM !  

Z hlediska prostorového uspořádání sítí bude při souběhu nebo křížení s ostatními 

sítěmi dodržena norma ČSN 73 6005 včetně změn Z1-Z4. 
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UZEMNÉNÍ SKŘÍNÍ NN: 

Navrhuje se uzemnit vybrané pojistkové skříně pomocí páskového zemniče FeZn 30x4, 

který bude uložen na dno výkopu pod kabelové lože. 

Uzemnění bude odpovídat požadavkům PNE 33 0000-1 ed.6. 

Dle výkresu S-1 – max.25/50m pásek FeZn 30/4 – max. 15/5 Ohmů. 

Svodiče přepětí nn 0,4kV Lovos – na PB39 – 3x sada – max. 10 Ohmů!!! 

 

 

 

 

Uzemňování vodiče PEN(PE) v kabelovém (podzemním) vedení dle PNE 33 0000-1 5.vydání: 

Propojuje-li kabelové (podzemní) vedení dvě kabelové skříně, přičemž je vodič PEN 

(PE) v obou skříních uzemněn, není maximální délka tohoto kabelového vedení 

stanovena. U kabelového vedení se uzemní vodič PEN (PE) tak, aby žádná kabelová 

rozvodná skříň nebyla vzdálena více než 100 m od nejbližšího místa uzemnění vodiče 
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PEN (PE) v distribuční síti. Jednotlivá uzemnění vodiče PEN (PE) v trase kabelového 

vedení, mají mít odpor uzemnění nejvýše 15 Ohmů, není však třeba klást zemnící 

pásky o celkové délce větší než 20 m nebo jiné rovnocenné zemniče. Na koncích 

odboček delších než 200 m a na konci hlavního kabelového vedení, se vodič PEN (PE) 

uzemňuje tak, aby odpor jeho uzemnění byl nejvýše 5 Ohmů, není však třeba klást 

zemnící pásky o celkové délce větší než 50 m nebo jiné rovnocenné zemniče. Veškerá 

uzemnění vodičů PEN (PE) v trase kabelových vedení v souvislosti s uzemněním vodičů 

PEN (PE) na koncích hlavních vedení a na koncích odboček musí být vhodně rozmístěna. 

Uzemňování vodiče PEN (PE) na konci elektrických přípojek dle PNE 33 0000-1 

5.vydání: 

Vodič PEN (PE) v přípojkové skříni elektrické přípojky je nutno uzemnit v případě, 

když vzdálenost mezi 

přípojkovou skříní a nejbližším uzemněním vodiče PEN (PE) v hlavním vedení, nebo v 

odbočce nebo 

v trase elektrické přípojky, je větší než 100 m. 

Má-li elektrická přípojka délku do 200 m, má být odpor tohoto uzemnění nejvýše 15 

Ohmů, není však třeba 

klást zemnící pásky o celkové délce větší než 20 m nebo jiné rovnocenné zemniče. 

Je-li délka elektrické 

přípojky větší než 200 m, má být odpor tohoto uzemnění nejvýše 5 Ohmů, není však 

třeba klást zemnící 

pásky o celkové délce větší než 50 m nebo jiné rovnocenné zemniče. 

V rámci zřizování elektrické přípojky, její přípojkové skříně a uzemnění vodiče 

PEN (PE) v přípojkové 

skříni, je nutno brát v úvahu charakter odběrného zařízení, pro které je elektrická 

přípojka zřizována. 

Jedná se o koncepci ochrany před přepětím, vytvoření samostatného zemniče objektu 

(odběrného 

zařízení) apod. V tomto případě se provede uzemnění vodiče PEN (PE) v přípojkové 

skříni tak, jak to 

vyžaduje charakter odběrného zařízení (objektu) při respektování požadavků ČSN 33 

2000-4-41 a při 

respektování požadavků tohoto článku. 

POZNÁMKA Zřizování uzemnění vodiče PEN (PE) v přípojkových skříních provedených 

venkovním vedením je 

mnohdy obtížné, proto je v některých případech vhodnější provádět uzemnění vodiče 

PEN (PE) v trase elektrické 

přípojky nebo v odbočce nebo v hlavním vedení tak, aby nebylo třeba v těchto 

případech vodič PEN (PE) v 

přípojkových skříních uzemňovat. 

Veškerá uzemnění vodičů PEN (PE) v elektrických přípojkách musí být ve vztahu k 

uzemnění vodičů 

PEN (PE) v hlavním vedení a v odbočkách vhodně rozmístěna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zařízení nn 

U zařízení nn se na zemnící přívod vyrazí dvě číselné hodnoty: 

− První hodnota je změřený odpor uzemnění uvedený ve Výchozí revizi.  
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− Druhá hodnota – tvar nebo provedení zemniče:  

- 1 = pásek 20 m 

- 2 = páska 50 m 

- 3 = izolované stanoviště 

- 4 = oddálené uzemnění   

- 5 = základový zemnič 

- 9 = ostatní 

− V případě skříní nn se hodnota vyznačí na vnitřní stranu dvířek trvanlivým 

popisem.  

− Vytvarování uzemnění u zařízení vn a nn je uzpůsobeno dle obr. č. 3. Je 

nutné dodržet dovolené ohyby pásku FeZn. 

− Vyražení číselných hodnot se doporučuje raznice číslo 8 mm nebo 10 mm. 

 

 

 
 

PŘÍPRAVA NA VÝSTAVBU 

Zajištění podmínek pro křížení a souběhy s ostatními zařízeními bude řešeno 

vytýčením podzemních vedení na místě a křížení nebo souběh bude proveden dle ČSN 

73 6005 se souhlasem jednotlivých správců. 

 

Případné vypínání elektrické energie bude odběratelům předem oznámeno – zajišťuje 

zhotovitel stavby. 

 

Před zahájením stavby bude geodetem vytýčena trasa kabelového vedení NN a hranice 

pozemků dotčených stavbou vč. chodníků atd. Přesné polohopisné a výškové umístění 

jednotlivých zařízení bude určeno na místě po vytýčení hranic pozemků a stávajících 

podzemích sítí.  

 

Z hlediska prostorového uspořádání sítí bude při křížení a souběhu s podzemními 

zařízeními dodržena ČSN 73 6005 včetně změn Z1-Z4. 

 

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno ihned po pokládce 

kabelu a bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby. Náklady vynaložené 

na zpracování skutečného provedení budou zahrnuty do nákladů stavby v rekapitulaci 

nákladů. 

 

Povinnosti dodavatele před realizací stavby: 

Zhotovitel zajišťuje koordinaci všech účastníků výstavby a dotčených organizací. 

Veškerá povolení a smlouvy související s realizací stavby (zábory, dopravně –

inženýrská opatření, omezení užívání silnice aj.) zajišťuje zhotovitel stavby.  
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Zhotovitel zajistí vytýčení inženýrských sítí u organizací uvedených v projektové 

dokumentaci. 

Zhotovitel předá objednateli smlouvy doklady, které zajistil v průběhu přípravy 

realizace stavby. Oznámí objednateli, oblastnímu technikovi a poruchové službě 

zahájení stavby nebo po dohodě s oblastním technikem a objednatelem provede pochůzku 

po staveništi a předání a převzetí staveniště do stavebního deníku. 

Veškerý materiál použitý při realizaci stavby musí být v souladu s katalogem 

materiálů ČEZ. Vstupy na pozemky musí být předem oznámeny jejich vlastníkům. 

 

Povinnosti dodavatele v průběhu realizace stavby: 

Zhotovitel realizuje stavbu podle projektu stavby. Veškeré změny konzultuje s 

objednatelem, nebo projektantem a provádí o nich zápis do stavebního deníku. 

Současně je povinen dodržovat vyjádření správců podzemních sítí, dotčených orgánů 

státní správy a podmínky stavebního povolení. 

 

Případné změny proti projektové dokumentaci musí být odsouhlaseny projektantem a 

investorem stavby. 

 

Zhotovitel zajišťuje koordinaci všech účastníků výstavby a dotčených organizací. 

Případné vypínání sítě bude odběratelům předem oznámeno. Projednání vypínání s ČEZ 

Distribuce a.s. zajišťuje zhotovitel. 

 

ZEMNÍ PRÁCE 

 

Zemní práce mohou být prováděny strojně, pouze v blízkosti ostatních sítí budou 

provedeny ručně ! 

Křížení a souběhy se stávajícími podzemními zařízeními se provedou po jejich 

předchozím vytýčení. Vzniklý odpad bude roztříděn podle jednotlivých druhů a bude 

s ním naloženo dle metodiky ČEZ Distribuce, a.s., č. SKČ_PP_0166 „Ochrana životního 

prostředí“. Za nakládání se vzniklými odpady při realizaci stavby odpovídá dodavatel 

stavebních prací 

 

STANOVENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ 

Vnější vlivy se z hlediska jejich působení na elektrická zařízení přenosové a 

distribuční soustavy stanovují dle podnikové normy energetiky PNE 33 0000-2 ed.4, 

která navazuje na základní ustanovení norem ČSN 33 2000-5-51 ed.3. V případě této 

stavby se jedná o tyto vlivy:  

AA8, AB8, AC1, AD4, AF2, AN3, AS2, AU1, AQ3, BA1, BC2 

Celkové vyhodnocení prostoru dle PNE 33 0000-2: NEBEZPEČNÝ - kategorie VI. 

Stanovené krytí skříní: IP44 
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SO-05 – MONTÁŽ PODPĚRNÉHO BODU NN 0,4 Kv 

 
Soustava:   TN-C / 3x 230/400V / ~ 50Hz 

Třída zeminy:   předpokládá se třída III. (dělení dle ČSN 733050) 

Délka výkopové trasy: cca  1 m  

 

     

SEZNAM PODPERNÝCH BODŮ:   

    1ks JB 9/10 kN 

     

 

Popis navrhovaného řešení: 

Navrhuje se nový podpěrný bod NN 0,4 kV č.xx 9/10 kN na p.č.3184 v k.ú.Hodkovice 

nad Mohelkou. 

 

PB xxx: 

1x JB 9/10 kN  

4x univers. svorka 

2x konzola 600/280-VPS/Z 

4x kladkový izolátor + příložka 135 

1x sada - LOVOS max.10 Ohmů 

1x Trubka PVC pr.63 - 6 000mm 

1x Trubka PVC pr.63 - 1 500mm 

1x Vrchní kryt PVC trubky 

8m AYKY AYKY 3x120+70 

1x SV101 (výška 1 200mm) 

1x Uzemnění - 50m FeZn 30/4 

 

ZÁKLAD BETONOVÉHO SLOUPU S ODPÍNAČEM je navržen RUČNÍ 

BETON MIN. C12/15 
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UZEMNÉNÍ SKŘÍNÍ NN: 

Navrhuje se uzemnit rozpojovací skříně SV101 R10 pomocí páskového zemniče FeZn 

30x4, který bude uložen na dno výkopu pod kabelové lože. 

Uzemnění bude odpovídat požadavkům PNE 33 0000-1 ed.6. 

Svodiče přepětí nn 0,4kV Lovos – na PB39 – 3x sada – max. 10 Ohmů!!! 
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SO-06 DEMONTÁŽ VENKOVNÍHO VEDENÍ NN 

 
V rámci SO-06 se navrhuje trvalé odstranění zařízení distribuční soustavy v 

tomto rozsahu k): 

 

 
Soustava:   TN-C / 3x 230/400V / ~ 50Hz 

Třída zeminy:   předpokládá se třída III. (dělení dle ČSN 733050) 

 

Délka demontovaného distribučního venkovního vedení NN: 448m 

 

Podpěrné body k odstranění v k.ú.Petrašovice: 

SJZ 39 – P.Č.1011/7 – BET.SLOUP 

SJZ 41 – P.Č.1012/1 – BET.SLOUP 

SJZ 42 – P.Č.1012/2 – BET.SLOUP 

SJZ 41A – P.Č.ST.83 – ZEDNÍ KONZOLE 

 

 

Podpěrné body k odstranění v k.ú.Hodkovice nad Mohelkou: 

SJZ 46, 47 – P.Č.3034 – 2x BET.SLOUP 

SJZ 48 – P.Č.3035/1 – BET.SLOUP 

SJZ 49, 50 – P.Č.2707 – 2x BET.SLOUP 

SJZ 51, 52 – P.Č.2705 – 2x BET.SLOUP 

SJZ 52A – P.Č.ST.2704 – ZEDNÍ KONZOLE 

 

 

ÚSEK MEZI SLOUPEM SJZ 51 - SJZ 52A 

DEMONTÁŽ VEDENÍ AYKYz 4x16  - TRASA 64 m 

 

ÚSEK MEZI SLOUPEM SJZ 39 - SJZ 51 

DEMONTÁŽ VEDENÍ 4x ALFE 42/7  - TRASA 251 m 

 

ÚSEK MEZI SLOUPEM SJZ 40 - SJZ 41A 

DEMONTÁŽ VEDENÍ AYKYz 4x25  - TRASA 48 m 

 

ÚSEK MEZI SLOUPEM SJZ 40 - SJZ 42 

DEMONTÁŽ VEDENÍ AYKYz 4x16  - TRASA 50 m 

 

POZICE DEMONTOVANÝCH SLOUPŮ JSOU UVEDENY NA DEMONTÁŽNÍM VÝKRESE Č. C.2. 
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Nakládání s odpady  

Původcem odpadů vzniklých při realizaci stavby je zhotovitel stavby. Při zemních 

pracích je nutno dodržovat zejména zákon o ochraně zemědělského půdního fondu 

číslo 334/1992 Sb. a z něho pak postup podle §8. Odpady vzniklé při realizaci 

stavby budou roztříděny podle jednotlivých druhů a bude s nimi naloženo podle 

metodiky ČEZ Distribuce, a.s., číslo SKČ_PP_0166 „Ochrana životního prostředí“. 

Odpady budou předávány tzv. „oprávněné osobě k převzetí odpadů“ podle zákona 

číslo 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. 

 

Za nakládání se vzniklými odpady při realizaci stavby odpovídá zhotovitel stavby. 

Odpady mohou být shromažďovány pouze ve shromažďovacích prostředcích a na 

shromažďovacích místech utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, 

zabezpečené před nežádoucím znehodnocením, odcizením, smícháním s jinými druhy 

odpadů nebo únikem ohrožujícím zdraví lidí nebo životní prostředí. Odpad lze dle 

odst. 9.2 předat pouze právnickým a fyzickým osobám oprávněným k podnikání v 

souladu s §14 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění – viz. §12 odst. 

3 obecné povinnosti. 
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E .  D O K L A D O V Á  Č Á S T -  S A M O S T A T N Ý  O D D Í L  

E.1 SEZNAM MAJITELŮ DOTČENÝCH STAVBOU 

 
 Název stavby: LB_Hodkovice – pp.č.3041, nová DTS + kNN 

 Číslo stavby: IE-12-4006894  

Místo stavby: k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, Petrašovice, okres Liberec 

 Obec s rozšířenou působností: Liberec 

Stavební úřad:    Stavební Úřad Hodkovice nad Mohelkou 

 

p.č. LV 

druh 

pozemku 

podle 

katastru 

nemovitostí 

Vlastník ČINNOST 

2877 1 
Ostatní 

plocha  

Město Hodkovice nad 

Mohelkou, nám. T. 

G. Masaryka 1, 463 

42 Hodkovice nad 

Mohelkou  

794m 

Kabelové vedení VN 

Kabelové vedení NN 

5m2 – Podpěrný bod 

VN 

Sdělovací vedení  

25m (překop),413 

pomocný silniční 

pozemek, 356m v 

krajnici 

2705 1752 zahrada 

Ing. Kolomazník 

Petr, Rozstání 18, 

463 43 Světá pod 

Ještědem 1/4 

Kolomazníková 

Dagmar, č.p. 362, 

463 42 Hodkovice 

nad Mohlekou 3/4 

1m2 přípojková 

skříň  

1m kabelové vedení 

NN 

3035/1 1505 

Trvalý 

travní 

porost  

SJM Dostrašil 

Zbyněk a 

Dostrašilová Iveta, 

č.p. 717, 463 42 

Hodkovice nad 

Mohelkou  

1m2 přípojková 

skříň 1m kabelové 

vedení NN 

3184 1 
Ostatní 

plocha  

Město Hodkovice nad 

Mohelkou, nám. 

T.G.Masaryka 1 463 

42 Hodkovice nad 

Mohelkou   

5m kabelové vedení 

NN překop 

St3041 1505 

Zastavěná 

plocha a 

nádvoří  

SJM Dostrašil 

Zbyněk a 

Dostrašilová Iveta, 

č.p. 717, 463 42 

Hodkovice nad 

Mohelkou  

1m2 přípojková 

skříň  

1m kabelové vedení 

NN 

3184 1 
Ostatní 

plocha  

Město Hodkovice nad 

Mohelkou, nám. 

T.G.Masaryka 1 463 

42 Hodkovice nad 

Mohelkou   

2m kNN, sloup NN + 

rozpojovací skříň 

NN 
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1012/2 239 Zahrada  

Pluhař Václav, 

Vesec 13, 463 42 

Bílá  

1m2 přípojková 

skříň  

1m kabelové vedení 

NN 

1425 1 
Ostatní 

plocha  

Obec Bílá, č.p. 76, 

463 43 Bílá  

40m kabelové vedení 

NN  

3m překop, 37m v 

komunikaci 

1013 239 
Ostatní 

plocha  

Pluhař Václav, 

Vesec 13, 463 42 

Bílá 

1m2 přípojková 

skříň  

18m kabelové vedení 

NN 

1396 1 
Ostatní 

plocha  

Obec Bílá, č.p. 76, 

463 43 Bílá  

5m kabelové vedení 

NN – pomocný 

pozemek 

1396 1 
Ostatní 

plocha  

Obec Bílá, č.p. 76, 

463 43 Bílá  

3m kabelové vedení 

NN 

3m překop 

 


