UPOZORNENI K ODSTRANENI A OKLESTENI
STROMOVI A JINYCH POROSTU
Ve smyslu ust' s 25 odst. 3 písm' 9) zákona č' 458/2000 sb.' v platném znéní, si dovolujeme poádat vlastníky a uŽivatele dotčon ch pozemk o odstranění
a okleštění stromoví a jin ch porost ohrožujícíchbezpočnéa spolghlivé provozován í za ízen í distribučn í soustar'y v majetku společnosti ČEz Distribuce, a' s'
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zásah provgďte tak, aby byla zachována nížeuwdgná noiménšív.dálenost větví stromli
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nadzemnÍho vedenÍ n2kého napětí nn do í kv (400/230 V) Ac|
U stromťr a jin ch porost u Kerch so pedpokládá vFup osob' musí b
'
a od izolovaného a kabe|ového Vedení 1,5 m
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iin ch po ost od nadzemního vedení takto:

zachována nejmenší\.zdálenost větví od hol ch

Vodič 2 m.

jin ch porost u ktsrch se nepedpokládá vFup osob' musí b t zachována nejmenšívzdálenost větví od hol ch Vodič
'
a izolovaného a kabelového vedení 1'5 m
u stromť] a

í kv do 35 kv Ac včotně|
jin
porost
na které lze \yléŽ, musí b] t zachována nejmenšíVzdálenost Větvíod hol ch vodič 3,5 m, od izolovaného vedeni 2,5 m,
U strom a
ch
'
od kabelového vedení 1,5 m
, ustrom a jin ch porost na které nelze vylézt' musí qfi zachována nejmenšívzdálenost VětvÍ od hol ch Vodičťl a izolo\Eného a kabelového Vedení 1,6 m

u nadzemního vedení vysokého napětívn nad

'

u nadzemního vedení velmi Wsokého napětíWn nad 35 kv do 1í0 kv Ac včďně:
u stromťr a jin cl^l porost na lderé lze \yléŽ, musíb t zachována nejmenší vzdálenost Větví od hol ch vodičl] a izolovaného a kabelového Vedení4,5 m
'
u strom a jin ch porostl]' na které nelze Vylézt, musí b}7t zachována nejmenšíVzdálenoď Větví od hol ch vodičli a izolovaného a kabolového vedení 3 m

V ochranném pásmu nadzernnlho Vedeníje

zakááno nechávat n]st porosty nad Yišku 3 m' Pi prácidodžUjte bezpečné vzdál nostiod \odič pod napělím uv dené V
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ohrož na b zp čnost osob a bszp čnost a Íunkčnosl zaízení distribuční sousta\ry' ml]Žete provésl pouze se souhlasem společnosti ČEZ DistíibučnÍslužby' s'ro'

!.lěŽ ná dgvníhmota bud6 ulďenavcel ch délkách dojednot]iÚch hromad na okraji ochranného pásma nebo ve \zdá]6nosi 10 m od osy VedenÍ na dďčeném pozemku'
mimo komunikace' budov plďŮ apod'

zlikvidovány a

V zákonem vyrnezen ch p ípadech je nutné

ped pláno\

n]1m

kácením d evin splnt oznamovací povinnosi pop' siWžadat po\olenídl ákona č.114l1992 sb'' v platném znění'

Děkuiomo za 8polupÉci.
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