
tr DlsTRIBucE UPozoRNENl
k odstranění a oltleštění stromoví a jin ch porost

Ve smyslu Ust. 25 odst. 3 písm. 9) zákona č. 458/2ooo sb., V platném znění, si dovolujeme upozornit V|ástniky a užNatelB pozemkť], p es něž Vede nadzemní elektrické vedení
distribuČnísou bvy pro\ozolané společností ČĚZ Distrjbuce, a.s,, nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povjnnoď odstranění a ok|ešění stromovi a jin ch porost
ohrožujících bozpečné a spolehlivé provozováníza ízení distribuční sousbvy v majétku spoléčnosti ČEZ Disiribuce, a.s, (dále jen 

"ásah"i.

zÁsnn pnovÁoĚ.lre pnůeĚžNĚ v oeooeí vecetnčruíno xl-1ou DLE NížE uveoeruÉno RozsAHu
Nebudell žá .h piovódon do l5. li.ioPadu tohoto roku . bud}li oh oána b Epeálo t a polehlh,o6t provozovánizaňzoní di8tíibuění soustaw, ié pracďník
pově .n spolďností ČEz Di.lribuc., a.s., op ávněn ke vsfupu na dotčonó pozomtť za čelem p]ovedení zá.ahq. Vznikl ld.6t a zb!^ky po těžbě budou zlllťldotátry
a vyrěžená užitkoíá d ovní hmota bude uložena v cel ch dólkách do iodnoťiv ch hrcmad m okraii ochranného pá ma nébo E tždáleno il ío m od o y dení na
doiěenóm pozomkl. Pokud iĚ ry vlastnlk pozeínkJ Pís9mně oslffin, tak i6 nutné poBtuporát dle obdržén ch p4<yn .

Pň práci dod]žJit6 b6zp.ěnó rízdálonoBtl od ríodiě uv d nó v ČsN EN 5oílo-1. K \rodlč m 6e né6mí pňblížh poi bozpočnou r..dálono6t anl násiro|9, anl větvg drovln
pň o ezu. zásah no mfro p oÝÉdět v pňpadě, žé 6é větv. strom a iin Eh potoBt p .d zá ahém dol karí Edoní nbuo trozi pn paou orezanó rětw 8tíom a |ln crt
poio hl doiok 5 Edoním, v Pňpadě, žc zás.h.m m ž. b t ohlož.na b rDoěnost o.ob n.bo z. ízéní dlstrlbuó|í 6ou.tďry, kontal {r. náa na llnc. 8oo 85o 860.

I

Zá ah p ov.ďto ták aby byla zachoána níže uvodéná neiíňenší vzdál9nosi tótví strorrr a |ln ch po o tli od nad+mního vriloní:
l u vedení nízkého napáí nn do l kv (400/230 V)|

r 2modhot ch lodič a ít5 m od izolo\dného nebo kabelovóho védenlu strom ajin ch porosú, u ktér. chsé p edpokládá v stup osob
r í|5modhol ch vodič aod izolo\áného nebo kabelového v deníu slromťl ajin ch porost , u kter ch se nep eddokbdá v stup o ob
Doporučená bezpečná vzdálenost pro p iblíženíse k vodičťrm nn p i prováděnízásahu je min, 0,3 m.

t u vedení vysokého napětí vn nad í kv do 35 kv v rozsahu ochranného pásma:
l vedení bezizolace 7 m*
l izolované vedení2 m
Doporučená bezpečná vzdálenost pro p iblíženíse k vodič m vn p i provádění zásahu je min, í,5 m.

l u vedenívelmi vysokého napětíwn nad 35 kV do ííO kV v rozsahu ochranného pásma:
l vedeníbezizolace í2 m*

Doporučoná bežpečná vzdálenost pro pňblžení se k Vodič m Wn p i proviáděníásahu je min. 2 íň. i

vg/néni činném k 1, 1.2oru 
l

uPozoRNĚNÍ:voohranném9ásmunadzémnlhoved.níi.zeldánon9cháYat.tporosBlnadvčku3m.Pňlneplněnípovinnostívlastnikaml]žebtEnergetickm
rogulačním adem uplatněna sankQe. P j lzniku škody V souvislo ti s neplnénim por'inno ti dále mohoq btlt uplatněny náklady sowisejíci s likvidací Vzniklé
škody. V ákoném Vymezén ,ch p ípadech musí Vlastníci nebo užvat lé poz mk p ed plánolan m kácohim dievin splnit oznamolací povinnost popi si !,t/žádat
povotení dlé ákona č.11411992 sb., V platném znění, i

Děkujeme za spolupráci.
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