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UPozoRNENI

DIsTRIBucE

k odstranění a okleštění stromoví a

iin ch porost

Vesmysluuď,25odst,3pism,g)Zákonač.45812000sb.,vplatnémznění,sdovolujemeupozornitVlastníkyauživatélepozemkť],pesněžVedenadzemnielektrickéVed6ní
distribučni sousiaw pro\ozované společnostíČ EZ Distribuce, a, s,, nebo na něž zasahlje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a ok|eštěn i ďromovi a ]in ch poíost
ohrožu]ícíchbezpečnéa spoleh'ivé provozováni za ízen i diskibuční soustaly V majetkú společno ti ČEZ Disiribuce, a, s, (dále ]en ,,zasah"),

ásRn pnovÁoĚru
á

pnůaĚžruĚv osoopí vse eračnínoxtlou DLE NížEuveoeuÉxo RozsAHu

áh p ovedén do t5. llatopadu tohoto rol(| s bude{i oh ožena bezpečnost a poaéhlivost p.ovozování zaňr6ní distribuění sou tsvy, jé pEcovník
ibuce, a,3., opr.ávněn k6 Btupu na dotčenépozemky za čélemp ovedoní ásahu. vznikl klest a zbytky po lěžÉbudou zlikvidoviiny
a vytěž ná užitková d 6vní hmota bud6 uložénav cel ch délkách do lednotliv ch h omad na okraii ochrannóho pá3ma n bo ve vzdálenosti lo m od o3y v6d ní na
dolč nóm pozemku. Pokud již by' vlastnik pózémku pisemně o lovén, ták ie nlrtné postlpovet dle obdžen ch pokynl].

NabudĚll
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en společnGtíČEz Dist

P i pftáci dodržuit b zp čnévzdálenosti od vodič uvadonó v ČsN EN 50í,ío-í.K vodiálm so n6smí p lblížitpod bozpačnou vzdálonost 6ni nlástroio, ani vavo ď.évin
p i o 6zu. zásáh ne ňít6 p ovádět v p ípadě, žo s větw sl om a jh ch poro6ó p éd 2á ahem dot kaji védaníngbo híoaípň pádu o ézanó vělve 6trom a jin ch
polo t} dotek s vedením. v p íp.dě, žo á.ah.m možg b t ohr ž.n. b.tp čno.t osob n bo .aňr.ní dl.t.lbuěnl .otEtdy, kont ktr.lt ná. na lhc. aoo a6{' a6o.
zá3ah prct
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lsk, abý byla zeoho na nížeuv.doná nelmanaí v2dálono6l vělví st

om a |ln

ch

poío6l od

nadzamního v.d6ní:

do í kv (4o0l230 V):
2 m od hol}rch vodič a í,5 tn od ižo lo!áného nebo kabelového véden í u shom ť] a jin ch porost , u kter ch se p éd pokládá \.istup osob
1,5rn od hol}rch vodič aod izolovaného nebo kabelového vedeníu strom ajin,ch porostť], u lderi,ch se nép edpokládá v tup osob
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Doporučená bežpečnávzdálenost pro pňbIženísé k vodičůmnn pR pro!!íděnízásahu
u vedenív\,sokého napětí vn
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Vedeni bez izolace 7
izolované vedení 2

rn'

nad

í kv do 35 kv v rozsahu

j

min, 0,8 m.

ochranného pásma|

ň

Dopo učéná bozpečná \rzdáIenoš pro p iblížení6e k vodič m vn p i prorádénízá ahu je min, í,5 m.
u

l

vedeni velmi !rysokého napéti wn nad 35 kv do

Vod6níbez izolace 12

m'

ííokv

v rozsahu ochranného pásma|

Doporučená bezp6čhá \zdálenoď pro pňblížonís6k vodič m Wn pň pro\ děni zá,sahu jB min, 2 m.
vežněni činnémk

1, 1,2016,

uPozoRNĚNÍ| v och .nnóm pá3mu nadzonního v deníi zákáránon cháYat 3t po.oaÝ ned v šku 3 m. P i neplnění povinnosii Vlastnika ínl]že b t Energet]ck}rm
regulačnímadém Llplainěna san kce, Pň Vzn]ku škody V souvisloši s neplněn ím povinnosti dále rnohou b t u platněny náklady související likvidaci Vzniklé

škody. V zákonérn V}Ťnezen ,ch pňpgdech musí vlastn ic] nebo uži\, telé pozemkťr p ed plánolan m kácen ím d evin splnit oznamovací povinnost pop . si vyžádat

povolenidle žákona č.114l]992 sb,,

V

platném znění,

Děkuléme za polupíáci,
ěez oIoruca,

a.

r.
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