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DIsTRIBucE

k odstranění a okleštěnístromoví a

ch

ust. 25 odst. 3 písm, g) zákona č, 458/2000 sb,, V platném znění, si do\olujéme upozornit vlástníky a uživatéle pozemkl], p e něž vede nadzemní elektíické vedení
distňbučni soustavy pror'ozované společnostíČEz Distribuce, a, s,, nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okloštěni ďromoví a jin ch poroďŮ
ohrožujícíchbozpečnéa spolehlivé provozo!ání zá ženídisiribučnísou taw V majďku po]ečnoštiČEZDi tribuce, a.s, (dálo jon ,,zásah " ),

Vo sm} lu

zÁs*l pnovÁoĚlre pnůsĚžHĚv ogoogí vecernčHínoKLlDu

DLE nížeuveoenÉno nozs*tu

N6bud6-ti zfoah prowdon do í5. knoPadu tohoio íoku a budg|i ohrcžena bézpeěnost a spolehlivost pr@oaování za íz6nídiď ibučnísoustavy, ie pracoYník
pově on spoločno tí ČÉzDi6tlibuco, a. ., oprávněn ké vsfupu na dotčénépozémky zá čélémp ovedení zá ahu, vznikl kl.6t a zb!ítky Po těžbě budou zllkvldoťány
a vytěžená užitková d ovní hmota bude uložénav cel ch délkách do iodnotliv ch h oínad na ok aii ochranného pásma nébo vo vzdálonosti l0 m od osy vedení na
dotčonóm pozemku. Pokud |lž byl vla tník poz mku Písemně osloven, tak je nutňó pGtupovat dlo obdržen ch pokyn .

Pň p]áoi dodržuito boupečnó vrdálono.d od vodiě uy dené v dsN EN 5o11o-1, K vodičlim sé nésfiípňblíát pod bozpoěnou vzdálenost ani ná3troie, ani větvg d ovin
pň o gzu. zá ah no6mí!ép]qt!ádět v pňpadě, že se t ěiYé stíom á iin ch porost p ed ásahóm dot kaií Yedeni n6bo hrczí pfi pádu o 9zanó větvo 9trom a iln ch
porost dolgk s wdoním. Y pňpadě, že zás.h.m m žéb t ohrožen. bézpéčnootooob nebo zefiz.íídkirlbuění 8oustavy, konta}.ifrlilo ná. na linc. 8oo 85o 860.
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ov ďto tak, aby byla uchována nížeuYsdená nejmenší vzdáleno t větÝí strom a iin ch porost od nadzemního vedéníi
U vedení nízkého napáí nn do l kv (400/230 V):
r 2 m od hol ch vodičl] a í,5 tn od izolo\aného nebo kabelo\ého vecléní u ďrom a jin ch poroď , u l(tér. ch se p odpokládá v stup osob
r 1,5 m od hol ch vodič a od izolo/aného nebo kabelo/ého vedéníu ďrom ajin ch porost , u kter ch sé nép édpokládáw tup osob
ah p

Doporučená bezpéčnáVzdálenost pro p iblíženísek Vodičl]m nn p i pro\tsděníásahu ie min, o,3 m,
u Vedéní \ysokého nap&í vn nad í kv do 35 kv V rozsahu ochranného pásma|
vedení bez izolace 7 m*

l
l

izolované vedoní2 m

Doporučená bezpočná \zdálenost pro pňblížénisé k vodič m vn p i prováděni Zísahu je min, í,5 m.
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u

V6d nívelmi Vysokého napětí Wn nad 35 kY do
vedéní bez izolace

zp

Doporučená b

v

zněni činnóm k

1.

í2 m*

íto kv

V

rozsahu ochranného pásma:

čná \rzdáonost pro pňblženi se k vodičl]m Wn pň provádění zásahu jo min. 2 m.

1.2016.

uPozoRNĚNl: v och 6nném pá&nu nadzennlho Edení |é zakááno n9chával .t poro6ly nad v ško 3 ni. P i neplnění po,r'inností Vlašníká můžeb t Energétick, m
régulačnImadem uplatŇnasankc . P i\rzniku škody V souvislo ti néplněním povinnostidále mohou b t uplatněny náklady souvi ejícís likvidací Vzniklé
škody, V ákoném vymézen ,ch pňpadoch musí vlastníci nebo užVat lé pozemkl p éd pláno\an ,m kácením d evin splnit oznamo/ací povinno t popi si vyžádat
povoléní dte ákona čl14/1992 sb., v platném znění.
Dókuieíté zá 9ofupíácl.
čez olstabuce,

a.

s.

- Podmokly, Teplická 87418, PsČ 405 a2 |lČ 2472ga35 |DlČ cz2472go35 | zapsáná V ofi ved ném K jskim soudgm V Ustí nad Lab
nadishbucl l l<tirry č, 12]015583 | regislračnl čí]o u oTE:715 |inlo@c zdistribuco,cz I Wwwcozdist ibuc ,cz

Děóín, DěčínlV

llcence

m, sp, zn, B

2145

|

