
GA Energo technik

oZNAMENI

Oznamujeme všem vlastníkům a nájemcům pozemků v obci
varnsdorf, že v termínu

říjenl 2014 - prosi necl2014

bude v této oblasti prováděna

stavba, která řeši zíízení nové přípojky
zemním kabelovým vedením NN, dle
projektu vypracovaného spoleČnostní

ELIPROM' s.r.o.

ildontíů bude provádět firma GA Energo technik s.r.o.,
Na Střílně AB, 330 11 Plzeň, Bolevec - Orlík,
tel.: 373303184, fax.: 371 542385.
tčo: lqrgesrz DIČ| Cz-4g196812
spol€čnost j€ zapsaná v obch.rejstříku u Krajského soudu v P|zni, odd.c a v1.4355

Oznámeníje v souladu se zákonem č.458/2000Sb.,
novelizován z.č.67 012004.

Případná majetková újma na nemovitostech a porostech bude
nahrazena dle téhož zákona.
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LEGENDA

PozMM&t El€KíRl.i<É §Yl.aolY t€,§ou v MaŘTKU l

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA
3 PEN Ac,rcO/23()r' 50Hz

pRosr6Y - iÉ8€zP€cl{É (lí' vl)
ocr§^N^ ŘĚD ÚR^zan ELÉKlŘclďM pio|ro€ra
2n Ýclt clgtt PoLoHoU, tn/§f,rot, lzlll\cl, loťŤfu lP aa
avÝcH c^§ít žEtl Ěr{M v 8lí|cH lT,slMocaiŇH oDPoJÉMMoo&§oJ€

DlsTRl8UčNl Roa,/oD NN V oCHMNNÉM PÁSMU ČD

6ň)r,n

AYKY 4x35
Ltrasy - 100m, Lc kabelu - 120m

H:Hr ŘEZ A-A

sŤÁv^Jbl zDĚŇ
\ ELIÉR BLlŘ

x^BÉLovÝ VÝrcP §, 8o m
vorxÝ tEFÉN v cÉlÉ ,IFA§E

M,|:200
TRAŤ č. 089

km 8,6

EuPRoM 8.io J*uEté l50, 4€6 05 J.íďt c í. n
qd.kúlt lm. tbdo.bv tly!ól, bl. 72! 261967 §.rlíw3t!í cEz o§fu]cr, á3

Te{.ld 6r/U6. a06 m D!čln a

Dc_Varnsdoď, p9č.4827,
příp. nad 50m, kNN
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