Közműkezelői nyilatkozat
Tisztelt Mayerné Gyenes Aliz!

Bonyhád 87/2 Hrsz Perczel Mór Pihenőpark építése KÉ-04 rajzszámú terve, alapján
Társaságunk a közműkezelői hozzájárulását megadja az alábbi feltételek szerint:
Az érintett területen lévő közcélú villamos hálózatunk változatlanul hagyása mellett
megadjuk hozzájárulásunkat azzal, hogy a közcélú villamos hálózatunk esetleges
áthelyezésére, kiváltására csak - a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény és
annak végrehajtására kiadott 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet alapján - külön
engedélyezési eljárás során, valamint külön hozzájárulásunk alapján, az építtető teljes
költségviselése mellett kerülhet sor.
A tárgyi munka Társaságunk kezelésében lévő telepített transzformátor állomást, 22kV-os, és
0,4 kV-os, földkábeles hálózatot, földkábeles közvilágítás hálózatot érint. Kérjük a
transzformátor állomástól és vezetékektől a szabványos védőtávolságot betartani. A
megközelítéseknél kérjük a 2/2013 (I.22.) NGM a villamosmű biztonsági övezetéről szóló
rendeletének maradéktalan betartását, kábeleink kézi feltárását elvégezni.
Az érintett szakaszokon tervezéskor figyelembe venni a földkábelek jelenlétét. Munka
megkezdése előtt a kábelek szükség szerinti védelembe helyezését Társaságunknál kell
megrendelni. Kábel pontos helyét és mélységét, kiméretni szükséges, kézi földmunkával
meg kell határozni.

Földkábelek:
A 2/2013.(I.22) NGM rendelet szerint:
(2) Földben elhelyezett vezeték biztonsági övezete mindkét oldalon a vezeték névleges
feszültségétől függően
a) 35 kV-nál nem nagyobb névleges feszültség esetében 1 méter,
b) 35 kV-nál nagyobb névleges feszültség esetében 1,5 méter,
a vezeték szélső pontjától vízszintesen és nyomvonalára merőlegesen mért távolságokra
lévő függőleges síkokig terjed. Földben elhelyezett vezeték biztonsági övezete
mechanikus védelmet biztosító védőszerkezetben (védőcsőben, kábelcsatornában)
elhelyezve a védőszerkezet szélétől mért 0,2 méterig terjed. Több védőszerkezet esetében
a távolságot a szélső szerkezettől kell megtartani.
A kivitelezés azon szakaszában mely alatt földmunkavégzés történik az érintett
szakaszokon az E.ON Dél-dunántúli áramhálózati Zrt. részéről állandó szakfelügyelet
szükséges.
Kivitelezési munka a berendezéseink biztonsági övezetét érintő területen (1-1m), a
kábelek feltárást csak kézzel, kizárólag a Szolgáltató szakfelügyelete mellett végezhető.

Munkaterület és műszaki átadásra 8 nappal előtte az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
Szekszárdi Üzem területileg illetékes területgazdáját meg kell hívni.
A közműkezelői hozzájárulás érvényessége a tárgyi témában végzett Terv-és
közműegyeztetési jegyzőkönyv érvényességéig terjed, másolata a kiviteli terv mellékletét
képezi.
A fentiek maradéktalan betartása mellett hozzájárulunk a kivitelezési munkákhoz.
Kérjük fentiek szíves elfogadását!

