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Nyomvonalas közmű egyeztetési nyilatkozut
A bemutatott teíVek (Vázlatok) alapján egyeztettük a(z)

szatymazbelterületénl6dblakóútútépítés(L]lomu.,Ksu.,BokorU,,oroonau., RózsaU, Áípádu,
Wass A bert u,, Hunyadi u , Rákóczi u., széchenyi- Kamenszky u,, Béke U., lMóla u , Juhász Gyula u,,

KukoveczNanau, Jókai u., Barackv rág

U, )

Kiviteli terv (íeNszám 4412016

)

e nevezésúlétesitményt, annak kivite ezéséhez az a ább ak szerint hozzájárulunk,
A tervezett étesitmény, Va|amint a kivitelezés közbeni munkálatok DÉN.4ÁsZ Há ózati Eloszió Kft, tula]donú

!Eg!i!

viIlamos művet vaqv annak biztonsáqi övezetét' esivagy DEMAsZ Zrt, tUlájdonú közvilágítási berendezést
vagy annak biztonsági övezetét "

-

éíinti(pl, keresztez, párhuzamosan halad)*

> nem

érinti* ('a rnegfe e óket alá kelL húZn )

Erintettség esetén, a hátoldalon található elóirásokat kérjük figyelembe venni!
A teNezett létésitménykörnyézetében lévő középleszültségű földkábelek,

illetve

lGEN

- a munkálatok
megkezdése előtt - legalább 8 nappal a szakfelügyelet mégrendelése kötelező:
,. m iatt

A szakfe ügye]etre Vonatkozó me9rendelés és idópont_egyeztetés a nyi]atkozal hátoldalán megadolt
e]érhetőségeken és rendelkezésre áló dőpontokban lehetséges a DÉMÁsZ Há ózaii Eloszió Kft, ÜzemeLtetesi
Régiójában szemé yesen.

Az élintett hálózat berendezések szakági térképeiVonatkozásában
adateqveztetés történt**'
adatszol9áltatás
(qeodéziátó! származó térképekkeI)
történt**-

("'* a rnegfele|ő e őírást be kel karlkázni)

(***

a megfe|e őt alá ke lhúzni)

adatszolgáltatás
nem történt**'

Egyéb íeltétel€k: Á bemutatott ter,/ szerinl, az útépítések
nyomvanab 2a kv-as és 0,4 kv-ós szabadvezetéki
hálózatakat közelíí (párhuzamósan ha]ad), keíesztez! A blztonsági óvezetekrc vanatkozó elóírások betartását,
aszlapaktól a védólávalság negtartásá! kérjü k!
Az ú!épitéseknyamvonala 0,4 kv-os földkábeleket is közelit, kéresztez| ( Geodézia szerint! ) Az érinteít
szakaszakan (geodéziai nyomvanal jelölés!) óvatos kézi munkavégzést (munkavégzésmélysége), a vónatkozó
szabv á n y e ló ír á sok bet artá sát ké rj úk!

Felhivjuk a kivitelező figyelmét, hogy a villamosmű biztonsági övezetélől szóló 212013. (l, 22.) NGM rendelet
teljes terjedelmében me9található a www.demaszhalozat,hu oldalon:
.Ha a munkavégzés során e]óre nem vártan kábeljelzó szalagra. íöld alattj vezetékre (védócsö, védóborítás), vagy
arra utaló nyomra bukkannak, a munkát azonna| fel kell függeszteni a vezeték územeltetójének megérkezéséigA
munka csak az üzembentaíló engedélyévelfalytaíhaíó- " B eie entés a 80/82-8'1,80 telefonszamon
szeoed,2017,04, hó 13, nap

oÉtvÁsz zrt. és/vagy a DÉMASZ Hálózat Elosztó Kfi,

,*Tilii{*"j.,,.,,.,rrr,

képV se etébeni

- a körú mények, jogszabályok és
szabványok Változat ansága esetén - a kiállításátó számítva
1 évg érvényes,

Tárgy] ny latkozat

1 db eredet példán},t átvettem, a ny latkozatban
e fogadom, az e óírtak teljesítésétVálalom

s yuch György
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