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V Novém Městě na Moravě 3.9,2010

vĚc: Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků)
nz ořez popř. odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý
provoz zaÍízení distribuční soustaly

V souladu s ustanovením $ 25 odst. 4 písmeno h) zákona č' 458/2000 Sb',
v platném zněni, Vám v pÍí|oze zasí|áme Upozornění vlastníkům či uŽivatelům
nemovitostí (pozemků)' '- na kterých se nachází distribuční zaÍízeni, jehož
provozovatelem je E'oN Ceská republika, s.r.o'

Tímto si Vás dovolujeme poŽádat, abyste přiložené Upozornění (plakát) co
nejdříve zveřejnili formou veřejné vyhlášky ve Vaší územní působnosti způsobem u
Vás obvyklým, a to věetně oblastí sezónní rekreace (chatové osady, zahrádkářské
kolonie apod.).

Zas|ánim a následným zveřejněním přiloženého Upozornění plní společnost
E.oN Česká republika, s.r.o., svoji povinnost vyplýající ze zákona č. 458/2000 Sb.
Podle ustanovení tohoto zákona má provozovatel distribuční soustavy právo
vstupovat a vjiždět na cizi nemovitosti v souvislosti se zřizováním a provozováním
zaÍizeni distribuční soustavy, a dá|e odstraňovat a oŤezávat stromoví a jiné porosý
ohrožující bezpečné a spolehlivé provozování zařizení distribuční soustavy
v případech, kdy tak po předchozím upozornění neučinil sám vlastník či uživatel.

Pokud vlastníci či uŽivatelé nemovitostí (pozemků) neodstraní nebo
neprovedou ořez dřevin způsobem a v termínu' jak je uvedeno v Upozornění,
oznamujeme Yám, že zaměstnanci E.oN Ceská republika, S'r.o', Vstoupí následně na
dotěené pozemky a provedou nezbytné zásahy do dřevin vlastními prostředky'

Věříme, Že Yy i Vaši občané pochopíte důležitost provedení výše zmíněných
opatření pro zajištěni bezpeč,né a spolehlivé dodávky elektrické energie a předem
děkujeme za spoIupráci .

Příloha: Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí
S přátelským pozdravem

Ing. Miro-rlav Maoh
Vedoucí RSS Nové lVěsto na Morar.č

é,Gř,

E.Oil Česká repubIika, s.r.o.
RSS Nové Mésto na Moravě
Vrat isIavovo nám. 118
59231 Nové Město n. M.
www.eon.cz

Miroslav Mach
T+420-566 65-57 03
F+420-566 65-57 80
m iro s lav.m ach @eon.cz

Iednate|é:
Michael Fehn
KareI Dietr ich.Nespěšný
Lorenz Pronnet

SídIo spoIečnost i :
České Budějovice
Společnost je zapsána v
Obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v
Českých Budějovicích. oddí| C.,
vIoŽka 15066.
rc:257 33 591
D|Č: C725733591

€ 'o}{ ťeská r€p.|b']ká, 3. |i o"
Re6.ená|ní EFrdVň *Íiň VN * t|N
Nové Ml5toh*-a


