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DISTRIBUCE

UPOZORNENI

\

k odstranění a o kleštění stromoví a

a

jin ch porostťl

Ve snlyslu ust. $ 25 odst' 3 pĺsm' g) zákana č' 45B/2oo0 Sb', v platném znění, si dovolujeme upozornit vlastníky a uživatele pozemk p es něŽ vede nadzemníelektrické vedení
,

ohroŽLljícíchbezpečnéa spolehlivé provozování zaŕízenídistribuční soustavy v majetkr_i spoĺečnostiČEZ Distribu6e,

zÁsnn PROVÁDĚJTE pnŮeĚŽnĚ

a. S.

(dále jen ,,zásah").

V oBDoBí VEGETAěNíno KLIDU DLE ruĺŽe UVEDENÉHo RozsAHU

Nebude_li zásah proveden do 15. listopadu tohoto roku a budeli ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování za izení distribuční soustavy, je pracovník
pově en spoleěnostĺ čez oistribuce, a. s', oprávněn ke vstupu na dotčenépozemky za učelem provedení zásahu. Vznikt klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány
a vytěžená užitková d evní hmota bude utožena v cel ch délkách do jednotliv'iich hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy vedenĺ na
dotčenémpozemku" Pokud již byl vlastník pozemku písemně osloven, tak je nutné postupovat dle obdržen ch pokyn .

P i pľáci dodržujte bezpečnévzdálenosti od vodič uvedené v ÖsľĺEN 5o11o-ĺ. K vodiě m se nesmí p iblížitpod bezpečnou vzdálenost ani nástroje, ani větve d evin
p i o ezu" Zásah nesmíte provádět v p ípadě, že se větve strom a jin;1ich porostti p ed zásahem dot'. kají vedení nebo hrozĺ p i pádu o ezané větve strom a jin ch
porost dotek s vedením. V p ípadě, že zásahem m že b t ohrožena bezpeěnost osob nebo za ízenídistribučnísoustavy, kontaktujte nás na lince 8oo 85o 860.
Zásah proved'te tak' aby byla zachována níŽe uvedená nejmenšĺ vzdálenost větví strom a jin ch porost od nadzemního vedenĺ:
l ľvedenĺnízkéhonapětínn do 1 kV (400/230 V):
) 2m od holych vodič a í,5 m od izolovaného nebo kabelového vedenĺu strom a jinych porost , u kterych se p edpokládá vystup osob
l ĺ'5 m od hoł17ch vodič a od izolovaného nebo kabelového vedenĺ u strom a jin ch porost , u kterych se nep edpokládá vystup osob
[)oporrlĺ;eltla ilez;leollá vzdaleĺlosl pro pribliżenĺ se k vodicuĺn lln pri trlroviiciellll zásallLl je lllill. 0,3 m'

l

l

u vedení vysokého napětí vn

t
l

í kV do 35 kv v rozsahu

ochranného pásma:

Doporucená bezpecná vzdálenost pro priblíŽeníse k vodičum vll pri provĺlĺjenĺzaselhuje lłlin' 1,5 m.
u vedenĺvelmi vysokého napětĺwn nad 35 kv do ĺíokV v rozsahu ochranného pásma:

l

vedení bezizolace
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vedení bez izoĺace 7 m*
izolované vedení2 m

12m-

bezpecllá vzdá|enost pro pŕiblíŽenĺse k voĺjicurn wll

znění činnémk ].

trli'i

provadění u_ásĺrhu 1e lllin. 2 m'

1. 2016.

r st porosty nad v šku 3 m. Pri nepĺnění povinnostívlastníka m Že b t Energetickym
regulačním u adem uplatněna sankce, P i vzniku škody v souvislosti s neplněním povinnosti dále mohou byt uplatněny náklady souvisejícíslikvidací vzniklé
škody. V zákonem vymezen ch p ípadech musívlastníci nebo uŽivatelé pozemk p ed plánovan m kácenĺm d evin splnit oznamovací povinnost pop . si vyŽádat
povolenĺdle zákona č,.114/1992 Sb., v platném zněnĺ'

UPozoRNĚNí: V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat

Děkujeme za spolupráci"
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