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UPozoRNENl

iin ch porostri

k odstranění a okleštění stromoví a

Ve smyslu usi, 25odst,3písrn,g)zákonač.458/2000sb,,Vplatnémzněni,sidovolujemeUpožorntVlastníkyaužVatelepozemk,pesněžvedenadzemní
elektrické Vedení d]stribučn í sousbvy provozo\ané spo ečnostíČEZDistrbuce, a, s,, nebo na něžzasahuie ochranné pásmo, na povinnost odstraněnía okleštěn í siromoví
a jin ,ch porostů ohrožujicích bezpečnéa spolehlVé provozo\,aní zaňzen i d stribučn í soLrstavy V majetku společnostiČEZ Distribuce, a, s, (dále jen
'zásah"),

zÁsan pnoveĎre v oeooeí vecernčruínoKLIDU Do í5. LlsTopADU ToHoTo RoKU

P i prácidodžujte bezpečné\,zdďeno od \,odič pod napětím uvedené V ÓsN EN 50,1,101, K Vodičl]m se nesmí p iblížitpod bezpečnou Vzdálenoď anináďroje
anio ezané Vělve d evin p pádu, Zásah nesmíte pro\aádá v p ípadě, že se Větve strom ťl a jin ch poroď p ed ásahem dot kajíVedenínebo hrozí p ipádu o 6zanó
Věfue slíoŤ,l a iin cn poíosL do|ek s VedeníŤ.
v pňpadě, že by zrá ahem mohla b t oh ožena bézpečnot osob a bezp čnosi a funkčnoqt zEňzoní disblbuění soEtevy, ná3 kontaktu|te ne llnc6 a4o aso a6o.
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niže uvedená neimetÉívzdáleno t věiví st]omťl .

iin

Gh

poro3l

od nadzemniho redení tákto!

vedenínízkéhonapětínn do í kv(4o0l230V)|
2 mod hol. ch vodičťla í,5mod izolovaného nebo kabelového VedéníU ďrom ajin]ich porostlj, u kter chsep odpokládáv slup osob
í,5 m od hol ch Vodičť] a od izolc^áného nebo kabolového Ved ní u trom a jin]ich poíost , u kter ch se nep ed pokládá \. stup osob
Dopoíučená bezpečná \,zdáléno t pro pňblženík vodiólm nn pň provaděnízásahu je 0,3 m,
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wa ze,h@aB

vedeníwsokého napětívn nad
Vedení bez izolace 7 m*

í kv

do 35 kv v rozsahu ochranného pásma|

izolo\tsné Vedení2 m

Doporučená bezpďná \zdálenost pro p iblženik vodičl]m Vn pň prováděníá ahuje 1,5 m,
vedení velmi vysokého napáíwn n d 35 kvdo lío lďv rozsahu ochranného pásma|
vedení bez izolace 12 m'
Doporučená bezp čná \,zdálenost pro p iblíženík Vodič m Wn p pro\,ádění ásahu je 2 m,
u

r

Pňpomíňáné, žéY ochíanňémpásmu nadzemnílto vedeníie zskízÉnonecháYat ] st poto3ť nad v šlru 3 m. Pokud ve shora uvedené lhůtě neprovedete ásah
a budé ohrožona b6zp čnost aspoleh|ivoď pro\iozovíníza ízení distribuční soushw vstoupí společnoď ČEZ Diďribuční služby, s,r,o,, na dotčené pozemky a provede žásah
tím, ž Vznikl klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány a Vytěžená d evníhmota bude uložena v cel ch délkách dojednotli\ďch hromad na okrajiochrannóho pásma
nebo ve Vzdáleno ti 10 m od osy Vedení na dotčoném poz mku, m]mo komunikace, budov plotťr apod, Pň neplnění povinností Vlastníka m že b t Energetick m regulačním
l adem u platněna sankco, P iVzniku škody V souvisloďis neplněním povinnostidále mohou b t uplatněny náklady souvisejícís likvidací vzniklé škody,
tjpozoíňUiemg Vla tníky a uživatole pozemkL], ž Vákonem vymezen ch p ípadech je nutné p ed plánovan m kácením d evin splnit oznamo\,ací povinnoď pop . siVyádat
povolenídlé ákona č.114lI992 sb., V plsIném /něni.

Děkujom za spolupttáci.
ěEz Distribuce,
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