
tr DIsTR!BucE UPoZoRNENl
k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Ve smyslu Ust, § 25 odst, 3 písm, g) Zákona č. 458l20oo Sb., V platném Znění, si dovolujeme Upozornit Vlastníky a už]Vatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení
distribuČní sousta4/ provozované společnosti ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž Zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a ]iných porostů
ohrožujících bezpečné a spolehliVé provozování ZařŽení diStribUční soUstavy V majetku společnostj ČEZ DistrlbUce, a. s. (dále jen ,,Zásah").

ZÁSAH PROVÁDĚJTE PRŮBĚŽruĚ V OBDOBÍ VEGETAČNÍnO rulOU DLE NÍŽE UVEDENÉHO ROZSAHU
Nebude-li zásah píovedén do í5. listopadu tohoto roku a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy, je pracovník
pověřený spoleČností ČEz Distribuce, a,s,, oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účétem provedení zásahu. Vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány
a vytěžená užitková dřevní hmota bude uložena v celých délkách do jednotliv}i,ch hromad na okraii ochranného pásma netro ve vzdálenosti 10 m od osy vedení na
dotčeném pozemku. Pokud iiž byl vlastník pozemku písemně osloven, tak ie nutné postupovat d|e obdržených pokynů.

Při práci dodržuite bezpečné vzdálenosti od vocličů uvedené v ČSN EN 5ol10-1. K vodičům se nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nástřoie, ani Větve dřevin
při ořezu. zásah nesmíte provádět v případě, že se Větve stromů a jiných porostů před zásahem dotýkaií Vedení nebo hrozí při pádu ořezané větve střomů a iiných
porostŮ dotek s vedením. v případě, že zásahem může být ohrožena bezpečnost osob nébo zařízení distribuční soustavy, kontaktujte nás na lince 8oo 85o 860.

Zásah proved'te tak, aby byla zachována nížé uvedená ne|menší vzdálenost větví stromů a jiných porostů od nadzemního vedení:

l U Vedení níZkého napětí nn do í kv (400/230 V):

l 2 m od holých vodičŮ a í,5 m od izolovaného nebo kabelového vedení U stroí],]ů a jiných porostů, U ktenich se předpokládá i,listup osob
l 1,5 m od holých vodičů a od izolovaného nebo kabe ového vedení u stromů a jiných porostů, u kterych se nepředpok ádá výstup osob
Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblíženíse k vodičům nn při prováděnizásahu je min. 0,3 m.

l U VedeníVysokého napětíVn nad l kV do 35 kv V rozsahu ochranného pásma:
I vedení bez izolace 7 m"
l ]zo|ované vedení 2 m

Doporučená bezpečná Vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vn při provádění zásahu je min, ,1,5 m.

l U VedeníVe]mi vysokého napětí Wn nad 35 kv do 1ío kv V roZSahU ochranného pásma:
l vedení bez izolace 12 m-
Doporučená bezpečná Vzdálenost pro přiblženíse k Vodičům Wn při provádění zásahu je min, 2 m,

Ve Zněníúč nném k ]. 1, 2016,

UPozoRNĚNÍ: v ochřanném pásmu nadzemního vedeníje zakázáno nechávat řůst porosty nad qýškr.l § rn. Při neplněni povinností Vlastníka může být Fnerget ckým
íegUlačním úřadem Up]ainěna Sankce, Př] VZnikU škody V souvis|osti s neplněním povinnostj dá]e mohou b)it upiatněny náklady souvise]ícís |]kvidací vznik]é
škody, V zákonem vyrnezených případech musívlastníc] nebo uživaielé pozemků před plánovaným kácerrím dřevin spln t oznamovací povinnost popř, si vyžádat
povo]ení dle Zákona č.114/1992 Sb,, V platnérrr Znění,

Děkujeme za spolupráci"
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