tr

UPOZORNENI

DrsrRrBUcE

k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Ve smyslu usi' s 25 odst' 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb'' V platném Znění, s dovolujeme Upozornit Vlastníky a Uživatele pozemků' přes něŽ vede nadzemní elektrické vedení
distribuČnísoustavy provozované spo ecnosti ČEZ Distribuce' a' s', nebo na něŽ zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
ohroŽujících bezpečnéa spolehlivé provozování zařízení distribuční soUSta4/ V j'najetku společnosti ČEZ Distribuce' a' s. (dále jen ',zásah")'

zÁsAH PRoVÁDĚJTE PRŮBĚŽtvĚ v oBDoBí VEGETAČNíIoxl_lou DLE NíŽE UVEDENÉHo RozsAHU
Nebude.li zásah proveden do 15' listopadu tohoto roku a bude-li ohrožena bezpečnost a sPolehlivost provozování zařízení distribučnísoustavy' je pracovník
pověřený společností ěEz Distribuce' a.s., oprávněn ke vstupu na dotčenépozemky za účelemprovedení zásahu. vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány
a vytěžená užitková dřevní hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivtých hromad na okraii ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 'l0 m od osy vedení na
dotčenémpozemku. Pokud již byl vlastník pozemku písemně osloven, tak |e nutné postupovat dlé obdržených pokynů'

Při práci dodržuite bezpečnévzdálenosti od vodičůuvedené v čSN EN 5o1ío-1. K vodičůmse nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nástřoje, ani větve dřevin
při ořezu. zásah nesmíte přovádět v případě, že se větve střomů a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané větve stromů a iiných
porostů dotek s vedením. V případě, žézásahem můžebýt ohřožena bezpečnost osob nebo zařízeni distribučnísoustaw kontaktuite nás na lance 8oo 85o 8o0.

zásah přoved'te tak, aby byla zachována nížeuvedená nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných porostů od nadzemního Vedení:
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Vedení nÍzkéhonapětí nn do 1 kv (400/230 V)|

l 2 m od holých vodičůa 1'5 m od izolovaného nebo kabelového Vedení u stromů a jiných porostů, U ldeÚch se předpokládá \^ýstup osob
l í'5mod holých vodičůaod izolovaného nebo kabelového Vedení u stromů a jiných porostů, u kterýCh se nepředpokládá \^ýstup osob
Doporučená bezpečná Vzdálenost pro přib íŽeni se k Vodičůmnn při provádění zásahu ]e m
u Vedení Wsokého napětí Vn

l
l

nad 1 kv do 35 kv

V rozsahu

0'3 m'

ochranného pásma:

Vedení bez izolace 7 m*
izolované Vedení 2 m

Doporučená bezpečná Vzdálenost pro přiblíŽení se
u VedeníVelmi Vysokého napětíWn

l

n.

Vedení bez izolace

í2 m-

účinnémk 1.

1.

prováděnízásahu ]e min. 1'5 m,

nad35kvdo ííokvVrozsahu ochranného pásma:

Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblíŽení se
Ve znění

k VodičůmVn při

k VodičůmWn při provádění zásahu ]e min. 2 m.

2016'

uPozoRNĚNí: v ochranném pásmu nadzemního vedeníje zakázáno néchávat řůst porosty nad výšku 3 m.

Při neplnění povinnostl Vlastníka můžebýt Energetickým
regulačnÍmúřadem Uplatněna sankce' Při Vzniku škody V souvislosti s neplněním povinnosti dále mohou bý uplatněny náklady souvisejícÍs likvidacÍVznikIé
Škody' V Zákonem lymezených případech musÍVlastníci nebo UŽivatelé pozemků před plánovaným kácením dřevin splnit oznamovací povinnost popř' si VyŽádat

povolení dle Zákona č.114/1992 Sb.' V platném Znění'

Děkujeme za spolupráci.

čEz Distribuce,

a.

s.
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