up

ozoRNĚNí K oDsTRANĚNín oKtešrĚNi
STROMOVI A JINYCH POROSTU

my lu ust, 25 odst, 3 písm, 9) zákona č, 458/2o0o sb., V platném znění, si dovolujeme poádat vlastníry a uži\,ateIe dotČen ch pozemk o odstranění
a okleštění ďromoví a jin ch porostl] ohrožujícíchbezp čnéa spolehlivé provožování za 2ení distribučnísoubta\y V majetku společnosti cEz Distribuco, a, s,
(dále jon ,,zásah"),

Ve

zÁsnn pnoveĎte v oeooeí veoernčnínoKLIDU Do í5. LlsTopADU ToHoTo RoKU.
zásah p ovgďte tak aby byla zachoťána nížeW

l

.

ná neimenší !ízdáleno6i větví strom a

l

iin ch porost od nadzemního

ríod9ní iaKoi

kv (400/230 V) Ac:
u stromLla jin ch porost ,uldench e p edpokládá v stup osob, mu íbli,t zachována nejm nší\rzdálenost vétvíod hol ch vodič 2m
a od izolovaného a kabelového vedení 1,5 m
U stromť] ajin ch porosi , u kter ch se nep edpokládáV stup osob, musíb t zachována nejmenšív-zdálenost Větvíod hol ch vodič

u nadzemního vedení nízkého napětí nn do

r

d

a izolovaného a kabelového vodení 1,5 m

l

t

r

l

l

kv do 35 kv Ac včetně|
u strom ajin ch porost , na které lze vyléž,musíb]t zachována nejmenšívzdálenost VětVí od hol ch vodičť] 3,5 m, od izolovaného Vodení2,5 m,
od kabelového vedgní 1,5 m
ustrom a jin ch porostl], na které nelze vyléž,mL]sí b] t zachována nejmenší vzdálenoď váví od hol ch vodičťr a izolovaného a kabelového vedéní 1,6 m

u nadzemního vedénívysokého napětí Vn nad

u nadzemního Vedení velmi \,ysokého napětí Wn nad 35

l

u

strom ajin

r u strom ajin

kv do

lí0 kv Ac

včotně:

ch poroďťI, na ktoná lze vyléž,musíb t zachována nejmonšívzdálenost větvíod hol ch vodič a izolovaného a kabelového vedení4,5 rn
ch porost , na l(teÉ nelze vylóá, musíb t zachována nejmenšívzdálenost větví od hol ch vodič a izolovaného a kabelového vedení3 m

V ochÉnném pásmu nadzémního Vgd níje zakááno nechávat n:ist porosty nad V šku 3 m, P

ohrožgna

b zpečnost osob

mirno komunikacB, budov,
V

a bezpečnost a íUnkčnostza

iprácidodžujig b zpočné\zdá enostiod vodiČ pod napďim uvedené u ČSN EN 5o11G1

ízenidisl bučnísousiavy, m žete provósi pouze sesouhlas

m

společŇslicEZ DisiíibuČnísluŽby,

s,r.o,

plot apod,

žkon6m Vym6z6n ch pňpadech

je nutn6 p Bd plánown m kácením d evin sp]nit oznamo\ací povinnost pop , si!.}žádai povolenídle

ákona

č,11411992 sb,, v platném ZněnÍ,

Bkuiomé za spolup áci.
čEz Distribuc

, a.

s.
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