
ren DlsTRlBucE UPOZORNENI
k odstranění a okleštění stromoví a jin ch porost

Ve sm\, lu ust. 25odst-3písrn,g)zákonač,458/2000sb,,Vplatnémznění,sidovolujemeupozornitvastníkyauživateepozemk,pesněžvedenadzemní
eleldrcké vedení d istribuČn Í souslavy provozované společnostíČEz Distribuce, a, s,, nebo na něž zasahUje ochranné pásmo, na povinnost odstraněnía ok ešěníďromoví
aiin\ich porost ohroŽujících bezpeČné aspoleh]Vé provozování za 2enídistr bučnísouslavy v rnajetku spol čnostiÓEZ Dstribuce, a, s, (dále jen,,ásah,,),

zÁsnl pnoveĎre v oepoeívecerněruíxo KLIDU Do 15. LlsTopADU ToHoTo RoKU
P iprácidodŽujte bezpoČné vzdálenoďi od Vodič pod napětím Uvedoné v ČsN EN 5o11o-í, K Vodič m se ne mí pňblížit pod bezpéčnou \rzdálenoď ani ná toe
anio ezané větve d 6vin p ipádu. zásah nosmíte provádá v p ípadě, že se váve ďrom ajin\ich porost p ed á ahem dot kajívedení nebo hrozí p i pádu o ozané
věh/e strom ajin ch porost doteksvedením,
v p -lpadě, Ž. by 2á6ahem mohla b t ohíoŽéna be4 ěnost o6ob a bezpeěnoct a funkěnct ze ízení di6trlbuční soustavy, nás kontákttalte na llnc. a4o 650 a6o.

zá3ah piovedte tak, eby byla zachována níž6 ulede í neimonší vzdáleno t vělví strcňii a iin ch porost od nadzemního Fd6ní taktol
l u Vedení nízkého napětínn do l kv (400/230 V):

t 2 m od hol ch vodiČťr a í,5 m od izolovaného nébo kabelového Vedení U stromlj a jin}ich porost , u lder ch se p edpokládá \. stup osobr Í,5 tn od hol ch VodiČ a od izolo\,aného nebo kabélového Vedení u stromLj ajin ch porostťl, u kter ch se nep edpokládáV6tup osob
Doporučená bezpečná Vzdál6nost pro p iblížení k Vodič m nn p i pro!áděníásahu je o,3 m,

l u vedení v} okého napáí vn ned l kv do 35 kv v rozsahu ochranného pásma:
a Vedení boz izolace 7 m'
a izo|ované \ deni2 m
Doporuč ná b Zpečná vzdálenost pro p iblížení k vodičLlm Vn pň provádění ásahu je 1,5 m,

l u vedení volmi \rysokého napětíwn ňad 35 kv do lío kv v rozsahu ochranného pá ma:
t Vedenítlez ižolac í2 m*
Doporučená bezpočná \,zdálenost pro pňbližení k Vodič m Wn pň pro\, dění ásahu j 2 m,

PňDomínánre, Ž6 v ochíanném pá.mu nadzernniho v6d6ní |e zakázáno néchairrď íll6t po.osty ttsd v šku 3 m. Pokud ve shora W6dené lh tě neproved te ásah
a bude ohroŽena bezpeČnoš a spolehlivoď plovozo\ííní zaňzení diďribuční sousbvy, VšoUpí polečnoď ÓEz Distíibuční služby, s.r.o., na dotčené pozemky a provede ásih
stím, Že \rznikl klest a zbytky po těŽbě budou zlikvidovány a Vytěžená d evní h mota bude U ložena V cel ch délkách dojednotliv ch hromad na okraji och ían ného pásnia
nobo Ve \rzdálenosti '10 m od osy vedení na dotČenám pozemku. mimo komunikace, budov, plot apod. Pň neplnění povinnostíVlastníka m žob t Energetick m regulačním

ad m uplatněna sankcé. Pň \.zniku Škody V souvi lostis neplněním povinnostidále mohou t! t uplatněny nákladysouvis jícís likvidací Vzn iklé škody,

Upozorňujeme Vlastníky a uŽi\Jaié|e pozemkl], Že V ákonem Vymezen)ich pípadoch ie nuiné p 6d plánovan m kác ním d evin splnit oznamo\,nací povinnost pop . i Vyádat
povojénídle ákona č,114l1992 sb., V platném znění,

Děkulome za spolupráci.
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