
VYZVA KE KACENI A OKLESTENI
STROMOVI A JINYCH POROSTU

pro mai.teIe a uživatele pozemků

V ážená zákaznice, vážený zákazníku,
dovolujeme si Vás požádat o pokácení a ok|eštění stromoví a jiných porostů v blízkosti e|ektrických rozvodných zařizení.

oKLEŠTĚruí oŘeuru PRoVEĎTE PRosíM V TERMíNU oD t. Říurun Do 15. LIsToPADU.
Důvodem je zabezpečení provozu rozvodného zařízení, zajištění bezpečnosti osob, kva|itní dodávky elektřiny a snížení ztrát v sítích na zák|adě
zákona č. 45B/2o0o Sb., energetický zákon, a zákona č. 114/1s92 Sb.' o ochraně přírody a krajiny, v p|atném znění.

ok|eštění (ořez) dřevin prosím provádějte tak' aby:
l nejmenší vzdá|enost větví od vodičů nízkého napětí by|a a|espoň 1 m u ho|ých vodičů; 0,5 m u izo|ovaného vedení od ovocných Stromů

a 0,3 m u izo|ovaného vedení od |esních a ostatních stromů s uvaŽováním ročního přírůstku,
r v ochranném pásmu vedenívysokého napětí' t.j' pod vedením a 7 m (.l0 m u zařízeni postaveného do konce roku 1994, mimo |esní průse.

ky) na kaŽdou stranu od krajních vodičů, dosahova|y porosty maximá|ní výŠky 3 m a minjmá|ní vzdá|enost větví od vodičů by|a 2 m u ho|ých
vodičů a ovocných stromů izo|. vederrÍ; 0,5 nl u izo|. vedení |esních a ostatních stromů a u závěsných kabe|ů u ovocných stromů; o,3 m
u závěsných kabe|ů |esních a ostatních stromů s uvažováním ročního přkústku,

r v ochranném pásmu vedení í10 kV' t'j. pod vedením a l2 m (15 m u zařízení postaveného do konce roku 1994) na každou stranu od kraj-
ních vodičů dosahova|y porosty maximá|ní ýšky 3 m a minimá|nÍ Vzdá|enost VětVí od vodičů by|a 3 m s uvďováním ročního přírůstku.

Při práci prosím dodrŽujte bezpečné Vzdá|enosti od vodičů pod napětím dle ČSN EN 5o1 .1o.1 ed. 2. odstraňování stromoví, při kterém
by moh|a bfi ohroŽena bezpečnost a íunkčnost vedení, provádějte pouze se souh|asem Společnosti Čez oistriLručnÍ s|uŽby, s' r. o.

Pokud nedodrŽíte Uvedený termín, provede ok|eštění, případně odstranění dřevin spo|ečnost ČEZ Distribuční sluŽby, s. r. o'

Děkujeme Vám za spo|upráci.

čEzDistr ibuce,a.s.Děčín4,Tepl ickáB74/a'PsČ4o5o2||Ó27232425|
spo|ečnos| zapsaná v obchodním rejstřiku vedeném Krajským souctenl V Us|í nad Labem, oddi| B, vtožka 17o4 | jejímŽ jménem iedná na základě zmocnění společnost
ČEZ Distribuční s|užby, s. r' o.' ostrava' Moravská ostrava' 28. řÍjna 3123/ 152, PsČ 7o9 02 | |Č 26871823 | zasí|aci adresa: P|ze ň' Gu|denerova2577/ 19, PSČ 3o3 28


