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Ve smyslu ust. s 25 odst. 3 pÍsm' g) zákona č.45B/2oao sb., V platném znění' si dovolujeme poŽádat Vlastníky a uŽivatele dotčenýCh pozemků o odstranění
a okleŠtěnístromoví a jiných porostů ohroŽujícíCh bezpečnéa spolehlivé provozování zařizení distribučnísousta\ry V majetku spoleónost ČEZ Distrrbuce' a. s.
(dále jen
'')'
',zásah

zÁsAH PRoVEĎTE V oBDoBí VEGETAčtvíno KLIDU Do

15. LIsToPADU

ToHoTo RoKU.

Zásah proved'te tak, aby byla zachována níŽe uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných porostů od nadzemního vedení takto:

&

u nadzemního vedení nízkého napětí nn do 1 kV (400/230 V) AC:
u stromů a jiných porostů, U

kteýCh Se přeclpokládá Výstup osob, musí být zachována nejmenŠívzdá|enost VětVÍ od holých Vodičů2 m
a od izolovaného a kabelového vedení '1,5 m
U s1romů a ]iných porostů, u kteýCh Se nepředpokládá Výstup osob, musí bil Zachována nejmenŠívzdálenost VětVí od holých vodiČů
a izolovaného a kabelového Vedení 1,5 m

x

u nadzemního VedeníVysokéhonapětíVn nad 1 kV do 35 kV AC včetně:

stromů a jiných porostů, na které {ze VyléZt, musi bý zachována nejmenšíVzdálenost VětVí od holých vodičů3,5 m, od izolovaného Vedení 2'5 m,
od kabelového vedení ],5 m
u stromů a jiných porostů, na které nelze VylóZt, musí b}'t Zachována nejmenšívzdálenost VětVí od ho|ých vodiČůa izo ovaného a kabelovélro vedení 1'5 m
U

&

nad35kvdo 110 kV AC včetně:
jiných
porostů,
lze
musí
na
které
b},t zachována nejmenšívzdálenost VětVí od holých vodičůa ]zolovaného a kabrelového Vedení 4,5 m
u strornů a
ryléz,
u stronlů a ]iných porostů, na které nelze VyléZt, musí by,t zachována nejmenšívzdálenost VětVí od holých vodičůa izolovaného a kabelového vedení 3 m

u nadzemního VedenÍVelmi !rysokého napětíWn

ohrožena bezp€čnost osob a bezpeČnost a Íunkónost Zařizeni distribUčnísous|av\/, můžeteprovést pouze se souhlasem spo]ečnostl ČEZ D stribučni služby, s'r'o.

mimo komL]nikace, budov' plotŮ apod'

Děkujeme za spolupráci.
Dne 3. 9. 2012

