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UPozoRNENI

DIsTR!BucE

k odstranění a okleštěnístromoví a jiných porostů

ohroŽujÍcÍchbezpečrréaspo|ehlivéprovozováaízařízení dis.'ribučnísoustavyv1I","'*uspolečnosti CEZDistribuce,aS (clálejen,,Zásah"),

ZÁSAH PROVÁDĚJTE PRŮBĚŽruĚ V OBDOBÍVEGETAěNÍHO rllOU DLE NÍŽE UVEDENÉHO ROZSAHU
Nebude-li ásah proveden do í5. listopadu tohoto roku a budeJi ohrožena bezpečnost a spolehlivost prouozování zařizení distribuění soustavy, je pracovník
pověřený spoleČností ÓEz Distribuce, a.s., oprávněn ke vstupu na dotčenépozemky za účelemprovedení zásahU, Vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány
a vytěžená užitková dřevní hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti í 0 m od osy vedení na
dotČenémpozemku. Pokud již byl vlastník pozemku Písemně osloven, tak je nutné postupovat dle obdržených pokynů.

Při práci dodržujte bezpečnévzdálenosti od vodičůuvedené v ČSN EN 50í1O*1. K vodičůmse nesmí příblížitpod bezpečnou vzdálenost ani nástřoje, ani větve dřevin
při ořezu. Zásah nesmíte provádět v případě, že se větve stromů a jiných porostů před ásahem dotýkají vedení nebo hrozi při pádu ořezané větve stromů a |iných
porostŮ dotek s vedením. V případě, že zásahem můžebýt ohrožena bezPečnost osob nebo zařízenídistribučnísoustaw, kontaktujte nás na lince 8oo 85o 860.
Zásah Provedte tak, aby byla zachována nížeuvedená nejmenšívzdálenost větví stromů a iiných porostů od nadzemního vedeni:
l u vedení nízkéhonapětí nn do í kV (400/230 V):
l 2m od holýclivodiÓŮ a 1,5 m od izolovaného nebo kabelového Vedeníustromů a]inýCn porostů, U kteni,ch se předpokláclárnýsiup osob

l1,5modholýchvc.CičůacdizolovanéhonebokabeIovénovedení usiromůajinýchporostů,ukte\ichsenepředpokládá{stuposob
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Doporučená bezpeóná vzdá|enosi pro přib|íženi se k vodičům nn při provádění zásahu je min. 0,3 m
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lt vedení vysckého napěti vn nad

l

kv do 35 kv v rozsahu ocilranného

pásma;

Vedení bez izo|ace 7 m-

izolované vedení 2 m
Doporučená bezpečná vzdá|enost pro přibliženi se k vodrčůmvn při provádění zásahu je min, 1,5 m
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u vedenívelml vysokého napět;

wn nad 35 kv do
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v rozsahu ochrannéhc pásma:

Vedení bez izo]|ace 12 m"

Doporučená bezpečná vzdálenost pro přib|íženíse k vodičůmwn při prováděni ZáSahu je min. 2 m
vezněníúĎinnémk 1 ] 20]6

UPOZORNĚNÍ: V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat řůst porosty nad uišku 3 m, Při neplnění povil]ností v|astníka můžeblh Ener getickýrn
regulaóním Úřadem uplatněna sankoe, Při rrzniku škody v souvislosti s neplněním povinnosti dále m.nou být Uplatnény náklady scuvisející s likvidaci vzrllklé
škody, V zákonem vrymezených případech musi vlastníci nebo r-rživatelé pozemků před plárlovaným kácenítl dřev,n sp|nil oznamovací povinnost popř, si vyžáclat
povolení dle Zákona č.114/]992 Sb,, v p|atrrém zněnl,

Děkujeme za spolupráci,
|ioencenadistribLlcielektiinyč
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