UPOZORNĚNí K ODSTRANĚNí A OKLEŠTĚNí
STROMOví A JINÝCH POROSTŮ
Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písmo g) zákona č 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme požádat vlastníky a uživatele dotčených pozemků o odstranění
a okleštění stromoví a jinych porostů ohrožuj'cích bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s
(dále jen "zásah").

ZÁSAH PROVEĎTE V OBDOBí VEGATAČNíHO KLIDU DO 15. LISTOPADU TOHOTO ROKU.
Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných porostů od nadzemního vedení takto:
•

u nadzemního vedení nízkého napětí nn do AC 1 kV (400/230
• u stromů a jiných porostu. u kterých se predpokládá
a od izolovaného a kabelového vedení 1,5 m
• u stromů a jiných

V).

vystup osob. musi být zachována nejmenšt vzdálenost větvi od holych vodičů 2 m

porostů, u kterých se nepředpokládá

vystup osob. musi být zachována nejmenší

vzdálenost vétví od holych vodiču a Izolovaného

a kabelového vedení 1,5 m
•

u nadzemního vedení vysokého napětí vn nad AC 1 kV do AC 45 kV včetně'
• u stromů a jiných porostů, na které lze vylézt, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů 3,1 m, od izolovaného vedeni 25m,
od kabelového vedení 1,5 m
• u stromů a jiných porostů, na které neize vylézt, musí být zachována nejmenší vzdálenost větvi od holych vodičů a zolovaného a kabelového vedeni 1,6 m

•

u nadzemního vedení velmi vysokého napětí vvn nad AC 45 kV do AC 110 kV včetně:
• u stromů a jiných porostů, na ktere lze vylézt. rnosi byt zachována nejmenší vzdalenost větví od holých vodičů a Izolovaného a kabelového vedení 4,5 rn
• u stromů a jiných porostů, na které nelze vylézt, musí být zachována nejrnenšt vzdálenost větví od holých vodičů

d

izolovaného a kabelového vedení 3 m

V OChranném pásmu naczer-iruho veder' f) zakaza-o nF'r.llrvat růst porosty nad vyšku 3 "" Ptr práci dodrzujte bezpecne vzdálenosti od vodi ,pod napěťm uvedené v ČSN [N ')01 '0.1 ar 1
nternetových stránkách www.cezdistnbuce.cz K vocičurr ,,' nesmí přibuzit coo bezpec ',OLl vzcate-iost ani ~ástr()j!3m Zasan nesmíte orovadě' v připadě ze se vétvr strcmu d [mych porostu
před zásahem dotykdJí vedeni nebo hrOZIpři pádu ořezané větve stromů d ;rych porostu .íotek s vederurr Zasah, při kterém by mohla byt ohrozena bezpečnost osob a bezpečnost a 'unkč
nost zařízeni distribuční soustavy, můžete provést pouze se r ouhlasern společnost ČEl Drstnbuční služby, S.r.o
Pokud ve shora .rvedene IhCJt"neorovecete zasah vstc.ur r .ootečnost ČE:ZDístrtbucru služby, s r o., na dotčené pozemky a provede zasah str 1, že Vznikly k.est a zhytky po tězbě budnu lllk
:1uvanyCivytóžena drevni ,'tnota bude uložena v celýc jc' <ach do ieonon vych hromad na okraj' ochranného pasrna nebo ve vzdálenost 1()r-i od osy veder na dotčeném pozsmk», rr 110
kur -ur-ikace. budov. plet" apod.
V zakonerr vymezenych připadech je nutné pred p.anovar vrn kácerurn
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vyžádat povoleni dle zako

d

č.114/1992 Sb v platr-ern zr-en

Vám za spolupráci.

ČEZ Distribuce, a. s.
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