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UPozoRNENl

DIsTRlBucE

k odstranění a okleštění stromoví a

iin ch porostri

Ve sm} lu ust, 25 odst, 3 písm, 9) ákona č, 458/2000 sb., V platném zněni, si dovo ujeme Upozornit vla tníky a uživatele pozemk], p os něž vede nadzemní eléktrické Vedení
di tribuČnÍsoustavy provozolané společnostíÓEZ Diďribuce, a. s,, nobo óa něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stlomoví a jin ch porost
ohrožujícíchbezpečnéaspolehliVé provozováníza ízen í distribuční oustaw V majetku společnostiČEZDi tribuce, a,s, (dále jen'ásah"),

zÁsnx pnovÁoĚure pnůaĚžNĚv oeooaí vecernčnínoKLlDu DLE nížeuveoeruÉno nozsnlu
l5. liďopadu tohoto roku a bud6-1i oh ožena bezpeěnost a spolehlivosl p ovozování zaňzení dist ibučnísoustáw, jé pfacovník
pově én spoleěností ČEz Distribuce, a. s., op iávněn ke vstupu na doiěené pozemky za ličel m provedení zá áhu. Vznikl klést a zbytky po těžbě budou zlikvidovány
a vytěŽená uŽitková
vní hmola bude uložena v c6l}ich délkách do iednotliv ch hromad na okraii och anného pásma nébo ve vzdálenosti ío m od o y ved ní na
dotčeí!émpozemku. Pokud iiž byl vlastník pozemku písemně o loven, ták ie nutné poďupoval dle obdržen ch pokyn .
Nebude.,li zásah píoveden do

d

P ipÉcidodrŽuite bezpeČnó vzdálono tiod vodiěl: uvod nóv qsN EN 5o1ío-í.Kvodičl:m s9 ne mí p iblížitpod bezpeěnou vzdálenost ani nástroj , ani větvé d 6vin
p io ezu. zásah n6smít povádávp padě, Že se větv6 st om ajin ch porostli p odzá ahem dot kají vedení nebo hrozí p ipáduo zanó vělve tom aiin ch
poro t dotek s véd6ním.v pňpadě, Že zásahem m žéb t ohrožena bezpeěncst o6ob nebo aaňreňí dbidbuční soustaYy, kontaktuita ná5 na lince 8oo 85o 860,
záseh provedte tak, aby byla záchovrána nížeuv6d ná noimenší rzdálenost vě,tví strom a iin ch porogt od nadzemního vedení:
l U Vedení nízkéhonapětí nn do í kv (400/230 V)|
r 2 m od hol ch Vodičť] a í,5 m od izo|o\áného nebo kabelového vedeníu stromrj ajn}ich porostů, u kter. ch se p edpok ádá \^islup osob

r

I
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í,5 ín od hol

vodič a od

izo]olaného nebo kabelového vedení u stromťl a j n}ich porosú, u ktoďch sé nop edpokládá
Doporučená bezpečná \rzdálenost pro p iblížénísekVodió]m nn p i provádění zisahu je min, o,3 m,
ch

u vedení Vysokého napěti Vn

l
l

fi'

íad l kv

do 35 kv

V

\/.

stup osob

rozsahu ochranného pásma|

Vedeníbez izolace 7
izolo\ané Vodeni2 m

Doporučená bezpečná vzdálenost pro pňblíženíse k Vodič m vn pň proÝádění zásahu je min, 1,5 m,
u vedení velmi Vysokého napětí Wn nad 35 kv do lio kv v rozsahu ochranného pélsma:

l

vedeníbez izolace í2 m'

Doporučená bezpďná,rzdálenoď

V znění činnémk

s

pro p iblížení

k

vodič m Wn p i proviádění ásahu je min, 2 m,

1, 1, 2016,

UPozoRNĚNÍ| v ochrannóm pásmu nadžétŤníhov doni ie zakázáno néchávat r st poro ty nad Ý šku'3 ň. P i neplněn povinností Viastnika m že b t Energetichm
regulaČním ad m uplatněná sankce, P iVzniku škody V souv]slo tis neplněním povinnosti dále mohou b)it uplatněny náklady souvisejícís likvidací vzniklé
škody, V zákonem Vymezen ch p ípadech musí V|astníci nebo uživatelé pozemk p ]ed p|ánovanlim kácením d evin splnit oznamovací pc^/inno t pop , si Vyžádat
povolení dle zákona č,114l1992 sb,, V platném znění,

Děkui me zá spolupráci.
ČEz DBtribuc

,

a.

s.
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