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Vec: Informácia - ochranné pásma elektrického vedenia

Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „SSD“ alebo „naša spoločnosť") si Vás touto cestou dovoľuje
osloviť za účelom väčšej informovanosti ohľadom existencie ochranných pásiem elektrických vedení
a rizík vyplývajúcich z ich porušenia.
.............
....
Počas preventívnych činností našej spoločnosti často dochádza k zisteniu a zadokumentovaniu
nebezpečného a život, zdravie a majetok ohrozujúceho stavu, a to p o r u š e n ľa ochranné h Ó pásma
elektrických vedení. ..... ................... .......... .............. ....................
............ - .......
- .. - ..........

Ochranné pásma nadzemných vedení sú definované v § 43 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike.
Elektrické vedenie je vyhradeným technickým zariadením v zmysle Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009
Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s
technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú
technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.
Vzhľadom na možnosť vzniku bezprostredného nebezpečenstva a porušenia zákona č. 251/2012
Z. z. o energetike Vás žiadame ako územne príslušný stavebný úrad pri povoľovaní nových
stavieb o dôsledné dodržovanie zákonných ustanovení týkajúcich sa ochranných pásiem
elektrických vedení.

Na základe uvedeného veríme, že aj vďaka Vašej činnosti nebude dochádzať k vzniku
nebezpečných stavov, ktoré by mohli ohroziť spoľahlivú a plynulú prevádzku elektrického
vedenia a ohroziť života a zdravie osôb a majetku.

Ing. Josef Nováček
riaditeľ divízie Energetické aktíva
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