ENERPRO, s.r.o.

Oznámenie verejnou vyhláškou
Spoločnosť
Východoslovenská
distribučná a.s. prostredníctvom
Enerpro, s.r.o.,
pripravuje realizáciu nižšie uvedenej stavby. ktorá nachádza v katastri obce Smižany na
uliciach Lipová, Smreková, Okružná a ul. Štefan Hozu.
Predmetom stavby je zriadenie nového VN káblového vedenia uloženého v zemi, ktoré
nahradí existujúce vonkajšie VN vedenie určené na demontáž.
Zároveň sa nevyhovujúce stožiarové trafostanice TS092 1-0006 a TS0921-0007 vymenia
za nové kioskové. Nové trafostanice za napoja na existujúce NN vedenia.
Na ulici Okružná v trase projektovaného VN káblového vedenia sa preloží časť
vonkajšieho NN vedenia do káblového. V tomto úseku sa upravia dotknuté domové
prípojky, ktoré budú napojené z projektovaných pilierových prípojkových skríň, podľa
priloženej grafickej situácie.

Východoslovenská distribučná, a.s. v zastúpení spoločnosti Enerpro, s.r.o. týmto
oznamuje vlastníkom a užívateľom nehnutel'ností vstup na nehnutel'nosti, ktoré majú
byť predmetnou stavbou dotknuté. Ak vznikne vlastníkovi nehnuteľnosti v dôsledku
realizácie stavby majetková ujma, má nárok na náhradu škody, ktorú môže žiadať od
stavebníka.
Toto oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli obce 30 dní od dátumu jeho
vyvesell1a.
V prípade potreby ďalších informácií k stavbe môžete kontaktovať:
Projektant: Ing. Stanislav Počuch - 0917592 553- 0915212881
Kompetentný za inžiniering: Zuzana Počuchová - 0918 697 282
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Právne informácie: Toto oznámenie je splnením oznamovacej
povinnosti prevádzkovatel'a
distribučnej sústavy podl'a ust. § 11 ods. 2 zák. Č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene
níektorých
zákonov.
Realizácia
stavby podl'a tohto oznámenia
je výkonom
oprávnení
prevádzkovatel'a distríbučnej sústavy podl'a ust. § 11 ods. 1 zák. Č. 251/2012 Z.z. o energetíke
a o zmene niektorých zákonov. V prípade neumožnenia vstupu na nehnutel'nosť podl'a tohto
oznámenia,
berie vlastník (užívatel)
nehnutel'nosti
na vedomie
právne dôsledky z toho
plynúce.
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