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UPozoRNENl

DlsTRlBucE

k odstranění a okleštění stromoví a

iin ch porost

l

Ve smyslu ust. 25 odst, 3 písm. g) ákona č, 458/2000 sb,, V platném znění, si dovolujemo upozoínit vlastníky a uživat poz mklj, p es něŽ V6dé nadzemní
elektrické ved ní distribuční sousbvy provozovanó společnoďí ČEžDiďribuce, a, s., nebo na něž zasahuje ochranné pasmo, na povinnoď odďranění a okleštěnístromoví
aiiních porosti] ohložt]jíclch bezpečnéa spol hlivó provozování za ízení distribučníousbvyv majetku společnostiÓEZ Dist.ibuce, a, s. (dále i6n 'zásah"),

zÁsnn pnoveĎre v oeoogívecernčnínoKLIDU Do í5. LlsTopADu ToHoTo RoKu
P ipécidodžujte bezpečné\zdál nostiod Vodič pod napětím Uvéd né V csN EN 50110-'1. K vodiČirm sé no mí pňblíŽit pod bezp Čnou \rzdálonost ani nástroje
anio ézanó větve d ]evin p ipádu, zásah nesmíte provadá v p ípadé,žésvětvo tromlra jin ch porost p ed zásáhém don kajív donínobo híozípň pádLr o ežané
Větve strom a jin ch poroš dotek s Vedením.
v pň!edě, ž. bV zálahem moh]a lr l ohrcĚ6n. bez9ečnort o6ob a bazp čnost e funkěnoql uňzení dirtílbrČníaou taťy, náa kontakfu|i. na llnca a4o aso a6o.

záaah Plffiďto lr& aby rya zachorána nížéur,ldaná
l u véd ní n2kóho napáí nn do í lď (4o0l230 V):

l
l

nalnal í Yudál.ncl

Yělví ltrofi

ailn

oh

poto.i odn dz.mniho rrd.ní t ho:

r 2 ]n od hol ch lodič a 1,5 m od izololBného nebo kabelového v6dení u slíom a jin ch poroď , u kier ch e p odpokládá v stup osob
r t,5modhol ch lodičl] aod izolovaného nebo kabelového védoníu strom ajin ch poroďťl, u kter ch énépdpokládá v tup osob
Doporučénábezp čná \zdálenoď pó p iblíženík vodič m nn pň póvádění á ah! j 0,3 m.
vedoní vysokého napětí vn nad í kv do 35 lď v roz ahu ochíanného pásma|
v6d6ní boz izolace m"
izolo\6né vodeni 2 m
Doporučená bézpečná \rzdál no t pro p iblížoník Vodič m vn pň pro\radění ásahu j6 1,5 m,
u

.
t

'

v6dení velmi vysokého napáí wn ned 65 kv do ííolď v rozsahu ochranného Fíamá|
V dení bez izolac í2m"
2m.
Dopoíučená bezp ěná vzdál ndst pro p iblížéník vodič mWn pň píc^íáděnízásahu
u

.

j

ochÉnnóm pá.lnu Dadzdliního tiadaní | z.kázáno noclÉvai rrld poílať nad v šku 3 m. Pokud ve shora Uvedené lhl]tě neprovedete zásah
a bud6 ohrožena b zpéčnosta spolohlivost provozování zaňz ní diďňbuční sousbvy, vstoupí poločnosl ěFž Diďribučníslužby,s.r.o., na dotčenépoz mky a provede ásah
s tím, ž6 Vznikl klest a zb},tky po těžbě budou ztikvidovány a Vytěžená d evní hmob bud uložgnav cel ch délkách doj dnotliv ch hromad na okrajiochlannáho pásma
n bo Ve Vzdá|enosti 10 m od osy v denl na dotčeném pozémku, mimo komunikace, budov, plot apod. Pň néplněnl povinnoší Vlastníka mL]že b t Enorg tick mr gulačním
adem uplatněna sankce. Pň \.Zniku škody V souvislostis n6plněním povinno tidálé mohou b t lplatněrry nákladysouvis iicí s likvidací \zniklé škody,

PňPomíná

o| že v

L'pozorňujeme vla tníkya uživatele pozemk], že v ákonem vym
povolenldle ákona č.114l'1992 sb., V platném znění,

zn

ch pňpadéch ie nutné p od pláno'Jan m kácenlm d svin splnit oznamovací povinnost pop . sivyžádá

Daku|omo za spolup.áci.

čEz Di t]ibuca,

a.

s.
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