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sTRoMoVÍ A JlNÝcH PonosrŮ

2013

Ve smyslu

č. 458/2aoo Sb.' V p|atném zněnÍ, si dovo|ujeme požádat vlastníky a uživatele dotčených pozemků o odstranění

a okleštění stromoví a jiných porostů ohroŽujících bezpečnéa spolehlivé provozování zařízení distribučnísoustavy V majetku spo|ečnosti
ČEZ Distribuce, a. s.
(dá|e jen
',zásah").

zÁsAH PRoVEĎTE V oBDoBí VEGETAčruínoKLIDU Do

15. LtsToPADU

ToHoTo RoKU.

Zásah provedte tak, aby byta zachována nížeuvedená nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných porostů od nadzemního vedení takto:
I U nadzemního vedení nízkéhonapětí nn do 1 kV (400/230 V) Ac:

r
r

!

\^ýstup

osob, musí být zachována nejmenšívzdálenost VětVí od holých Vodičů2 m

ustromůa jiných porostů, u Keých se nepředpok|ádá ýstup osob, musí být zachována nejmenšívzdá]enost
a jzolovaného a kabelového vedení 1,5 m

VětVí od holých

vodičů

u nadzemního vedení vysokého napětí Vn nad 'l kV do 35 kV AC včetně:

r

l
l

u stromů a jiných porostů, u kteých se předpokládá
a od izo|ovaného a kabe|ového Vedení 1,5 m

u stromů a jiných porostů, na l(eré |ze vyléá' musí být zachována nejmenŠívzdálenost VětVí od ho|ých Vod ičů3,5 m, od izo|ovaného vede ní 2'5 m,
od kabe|ového Vedení '1,5 m
u stromů a jiných porostů, na které nelze vylézt, musí být Zachována nejmenšÍ vzdálenost VětVí od holých vodičůa izo|ovaného a kabelového Vedení 1,6 m

u nadzemního vedení velmi Vysokého napětí wn nad 35 kV do

r
r

't

10 kV

Ac včetně:

u stromů a jiných porostů, na l(eré lze 4/léa, musí být zachována nejmenŠíVzdálenost VětVí od holých Vodičůa lzolovaného a kabelového Vedení 4,5 m
u stromů a jiných porostů, na Keré ne|ze VyléZt, musí byt zachována nejmenšívzdá|enost větví od holých Vodičůa izolovaného a kabe|ového Vedení 3 m

V ochranném pásmu nadzemního Vedeníje Zakázáno necháVat růst porosty nad

\^ýšku

3 m' Při práci dodžujte bezpečnéVzdálenosti od Vodičůpod napětím uvedené V ČSN EN 5o11G1

ohrožena bezpečnost osob a bezpečnost a Íunkčnostzařízenídistrjbučnísoustaw rnůŽete provést pouze se soUhlasem spo]ečnosti ČEz Distribuční
sluŽby, s.r'o.

mimo komunikace, budov plotů apod.

Děkujeme za spolupřáci.
čEz Distribuce,

a.

s.
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