
VYZVA KE KACENI A OKLESTENI
aao

STROMOVI A JINYCH POROSTU
pro majitele a užlvatele pozemků

VáŽená zákaznice, v ážený zákazn|iku,
dovo|ujeme si Vás požádat o pok{cení a ok|eštění stromoví a jiných porostů v b|ízkosti elektrických rozvodných zařizeni.

oKLEŠTĚní oŘevlru pHoveĎrE PRosíM V TERMíNU oD 1' ŘíJNA Do 15. L|sToPADU.
Důvodem je zabezpečení provozu rozýodného zařízení, zajištění bezpečnosti osob, kva|itnídodávky e|ektřiny a sníŽení Žrát V SítíCh
na základě zákona ó. 458/2ooo Sb', efergetický zákon, a zákona č. 114/1992 Sb', o ochraně přírody a krajiny, v p|atném znění'

!

ok|eštění (ořez) dřevin prosím prov{dějte tak, aby:
nejmenší vzdá|enost VětVí od vodič(l nizkého napětí u ovocných stromů by|a a|espoň 1 m u ho|ých vodičů; 0,5 m u izo|ovaného
a kabe|ového vedenÍ; u |esních a o$tatních stromů 0,5 m u ho|ého' izo|ovaného i kabe|ového vedenís uvaŽováním ročního přírůstku;

v ochranném pásmu vedení vysokfho napětí, t]' pod vedením a7 m na kaŽdou stranu od krajních vodičů, dosahova|y porosty maximá|ní
ýŠky 3 m a minimá|níVzdá|enost VĚtVÍ od vodíčů u ovocných stromů by|a 2,1 m u ho|ých vodičů, 1,5 m u izo|ovaného vedení aO,5 m u kabe|o'
véhovedení; u lesních a ostatnich qtromů 0,6 m u ho|ého vedenía O'5 m u izolovaného a kabelového Vedení s uvaŽováním ročního přírůstku;

v ochranném pásmu vedení í1o k]V, t'j' pod vedentm a 12 m na kaŽdou stranu od krajních Vodičů dosahova|y porosty maximální výšky 3 m'

Při práci prosím dodrŽujte bezpečné vzpá|enosti od vodičů pod napětím d|e CSN EN 50] ]0-] ed. 2' odstraňování stromovÍ, při kterém by moh|a
b11t ohroŽena bezpečnost a Íunkčnost vpdení' provádějte pouze Se souh|asem spo|ečnosti ČEz DistribuČní sluŽby' s. r' c'

Pokud nedodrŽÍte uvedený termín, orovpde okleŠtění, případně odstranění dřevin spo|ečnost cEZ Distribucni s|uŽby. s' r. o.

Dékujeme Vám Za spo|upráci'

čEz Distribuce, a. s. Děčín 4, Tep|ická B
spoiečnost zapsaná V obchódním rejstříku Vedenérn Krajským soudem V Ust| nad Labem. oddí| B' V ožka 17o4 | iejímŽ jrnénem jedná na zák|adě zmocnění spo ečnost
cEZ Distribuční S|uŽby, s. r' Q.' ostrava' |V]oravská ostrava' 28' řina 3123/152' PSČ 709 02 | lČ 26871823 | zasi]aci adresa: P Zeň, Gu|clenerova 25771 19' PSC 3o3 28


