
Na zák|adě $ 25 odst.3 pism. g)zákona č.458/2000 Sb. Žádáme vlastníky či uživate|e nemovitostí (pozemků)
o odstraněni nebo ořez dřevin ohrožujicich bezpečný a spo|eh|ivý provoz e|ektÍického distribučního zařizeni.

odstraňěni nebo ořez dřevin musí být proveden ve smys|u zákona č. 458/2ooo sb. - ,,energetický zákon'. a ČsN EN 50341
aÓsN EN 50423 -,,E|ektrická Venkovní Vedeni snapětím'...., pod|e niŽe uvedeného výpisu z citovaných předpisů.

ochra nné pásmo u napěti od 1 kV do 35 kV je Vymezeno \.zdálenosli 7 m a u napěti nad 35 kV do 110 kV VČetně 12 m od krajniho Vodiče na obě strany'
V ochranném pásmu nadzemn|ho vedenl je zakázáno necháYal rust porosty nad Výšku 3 m.

Bezpečná vzdá|enost -veŠieré práce při odstraňováni a ořezu dřevin mus| být prováděny nejb|iŽe v bezpeČné \rzdálenosti od Vodičů.
K vodičům se nesmÍ pod bezpgčnou vzdá|enost přibtíŽit ani nástÍoje ani ořeávané větve při pádu.

U vedení n|zkého napět| (40ď230 V)je předepsaná bezpečná yzdá|enost (s uvaŽováním ročniho přírůstku či vychý|eni porostu při vělru) od vedeni í m,
u vodenl vysokého napětÍ (22 kV)je předepsaná bezpečná \rzdá|enost (s uvaŽovánim ročniho příÍůstku čivychý|eni porostu při vétru) od vedeni 2 m'
u vgden|ve|mi vysokého napět| (110 kV) je předepsaná bezpečná \zdálenost (s uvaŽováním ročního přirůstku či Wchý|eni porostu pň větru) od vedeni 3 m,
v |€sn|ch průsealah jsou v|astnici či uŽivate|é dotčených nemovitosti povinni UmoŽnit zaměstnancům spo|ečnosti E'oN Distribuce, a.s.' čijim zmocněných
zhotovilelů, udÉováni vo|ného pruhu pozemkti o šiřce 4 m pojedné straně zák|adů podpěrných bodů nadzemního Vedeni'

Práce ' při kteÚch .by moh|a být ohroŽena bgzpečnost osob, technický stav Vedeni nebo jeho provoz, může být prováděna pouze 5e souh |aseÍ]
spo|ečnosti Ě.oNceská repubIika' s'r.o' ' a to za podminek protuto práci stanovených.

ODSTRANEN! A OREZ DREVIN PROVADEJTE, PROSIM,
V případě, Že slav stÍomovi nebude odpovldat výše uvedeným podmÍnkám, os|oví vás záslupce E.oN Dis|ribucs. a's.' formou dopisu, kde budou uvedeny
informace o provedení odstraněni a ořezu dřevin na nák|ady E.oN Dis|Íibuce' a.s'
za nesp|něni zákonných povinnosti majite|ů čiuŽivate|ů nemovitosti ořezat popř. odstranit stromoví a jiné pofosty ohroŽUjÍc| bezp€čný a spo|eh|i\^i
provoz distribučnich zaňzení múže přís|ušné V|astniky či UŽivate|e foÍmou sankcÍ postihnout Energetický regu|ačn | úřad.

Pro přlpadné da|šl Iníormaag vo|gjteE.oN zákaznickou Iinku 800773322nobo navšt|vte stránky www.eon-distribuce.cz.

PRUBEZNE


