
W DlsTRlBucE UPozoRNENl
k odstranění a okle$tění stromoví a jin ch porost

Ve sm}, lu uď, 25 odst. 3 písm, g) ákona č, 458/2ooo sb., V platném znění, si dovolujeme upozoInit vlaďniky a už]Vatele pozemk , pres něž Vede nadzemní elektrické Vedenl
diďribuční soustáW provozované spoločností ČĚZ D stribuce, a, s,, nebo na něž zasahujo ochranné pásmo, na pov nnost odstianění a okleštění stlomoví a jin ch poloďl]
ohrožujících bezpečné aspol hliVé provozování Za ízení dlstribuční ousbvy V majotku společnostičEZ Diďribuce, a.s, (dále j;n 

'zásah " ),

zÁsnn pnovÁoĚre pnůsĚžNĚ v oeoogívscernčuíno KLlDu DLE NížE uvEDENÉno nozs+tu
Nebude-|i ásah provodon do l5. lbtopadu tohoto roku a bude-li ohrožena bozpečnost a spolehlivost provozování zaňzení distíibuění soustáw, je pracovník
pově en spoleěností ČEz Di9tdbuce, a,6., oplávněn ke rstuPu na dotčénó pozémky ža ěelem plovedéní zásahu, Vznikl kleš a zbytky po těžbě budou zlikvidovány
a vytěŽená uŽitkouá d 6vní hmota bude uložena v cel ch dólkách do iédnotliv!, ch híomad na okraii ochranného pásma nebo ve yzdálonosti ío m od osy vedení na
dotčéném pozemku, Pokud již byl vlastník pozemku písemně osloven, tak io nutné poslupovat dle obdržen ch pokyn .

P i p.áci dodžujte bezp čnó yzdáleno ti od vodič uvedené v ásN EN 5olío-í. K vodič m se nésmí p iblížit pod bezpeěnou yzdálenost ani nást]oje, ani větve d eviň
p i o ézu. zásáh n6smíl6 p ovádá v p ípadě, že se větve strom a jin ch po osi p ed žásahem dot kají vedení nebo hrozí pň P.ádu o 6zanó větvo st om a jin ch
porost dotek s v6d6ním. v pňpadě, žé ásahem miižo b t oh]ožéne bezpečnoGt osob nebo za ízoní diskibuění ouďaw, koniakhúté ná3 na lincé goo 650 960.

zássh p]ov6dt tak, aby byla zachována níže urredená neimenší \/"událeno t větyí stíom a jin ch po Gst od nadzomniho wdéní:
l u Vedení nízkého napáí nn do l kv (400/230 V):

r 2 m od ho|ich vodičů a 1,5 m od izolo\aného nebo kabelového vedení u tromťl a jin ch porostťl, u kter,. ch se p edpok ádá v. ďup osob
r í,5 rí od hol] ch vodič a od izo]o\aného nebo kabe ového vedení u sirom a jin ch porostl], u kterych sé nep edpokládá y. stup osob
Doporučená bezpečná vzdálenost pro p iblžení se k Vodič m nn p i provádění zásahu je min. 0,3 m.

l U Vedení\ysokého napětí Vn nad l kv do 35 kv V rozsahu ochranného pasma|
a Vedení bez izolace 7 tn'
l izolované vodení2 m
Doporučená bezpečná Vzdálenost pro p iblížení se k Vodič m vn pň provádění zásahu jo min. í,5 m.

l u vedení velm] Vysokého napětí Wn ned 35 lď do llo kv v rozsahu ochranného pásma:
l Vedení bez,Zolace 12 m'
Doporučoná bozpečná \rzdálenost pro p iblíženíse k Vodičl]m Wn p i provádění ásahu je min,2 m.

V zněnlúčinném k 1, 1, 2016

UPozoRNÉNl: v ochrennóm pá inu nadtemního vedení ié 2aléáno néchávat n st po o6iy nad Y Ěku 3 m. P ] neplněni povinností Vlastníka může b]y't Energetick ,m

regulačním ú adém upláněna sankce, P iVzniku škody V souvislostis neplněním po,r'innostidáe mohou b t uplatněny náklady souvisejicís ljkvidací Vzniklé
Škody. V zákonem lymozon ch p,ípadech musí\4ašníci nebo uži\,atelé pozemk p ed pláno\,an m kácením d evin sp]nit oznaínovací povinnost pop , si\yžádat
povolenídle Zikona č,11411992 sb,, V platném znění,

Děkujeme za sPolup áci.
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