
UPoZonNĚNÍ vLASTNÍrŮu Čl uŽlvarEr.,ŮM NEMovITosrÍ gozpmrŮ)
upozorřuiící na dodÉování povinností wp|ÝvaiícÍch ze zákona č. 458/2000 Sb.

Na zák|&dě s 25 odst. 4 h) zákona č. 458/2000 sb. žádáme vlastniky či uživatele nemovitostí (pozemkú) o odsÍranění nebo oiez dievin
ohrožujících bezpečnÝ a spolehlivÍ provoz elektrického distribué,!ího ra,Íízel.í

odstranění nebo oi'ez dŤevin musí b t proveden ve smyslu zákona č.458/2000 sb. _ ,,Energeticlo-| zákon,, ve znění pozdějších pŤedpisli
a CSN EN 50341 a CsN EN 50423 - ,,Elektick.í venko.r,rrí vedení s napětím....., dle niže uvedeného v-ípisu z citovanfch pŤedpisú.

oabÍanrr.í pásma v ochlaoném pásmu nadzemního vedenl je zakázáno nechávat rust poÍosty nad vÝšku 3 m.
ochnnnépásmounapětíod1kVdo35kVjevymezlnovzdáleností7maunapětínad35kvdo1l0kvvčetně12modkrajníhovodičenaoběstrany.
Bezpeční vzd|Álenost _ veškere práce pii odstra.Ďoviiní a oiezu dievin musí bjt prováděny nejb|ížr v bezpeělé yzÁáIenosti od vodičri. K voďčrim

se nesmí pod bezpeěnou vzdáenost piib1íát ani nástojc ani oreávané Yětve pŤi pádu.
U vedení nízkého nrpětí (400/230 V)j6 p}edépsaná bezpečná vzdálenost (s uvažoiántn ročnlho p}írfutku či vychylení porosfu pŤi větsu) od vedení r n'

u vedení vysokého napětí (22 kD je piedepsaná bezpečná vzdálenost (s uvažovánírn ročního pŤírÚs1ku či lychÝlení porcstu pŤi větru) od vedení 2 |n'
u vedení vetmi vysokého napětí (1 l0 kv) je pŤedepsaná bezPďná vzdálenost (s uvaŽovánfin ročního prírústku či vychÝlení poÍostu p}i větÍu) od vedenl 3 m'

v lesních prúsecích jsou vlalíÍci či uživatclé dotč,enych nemovitostí povinni umoŽnit zaněsts'anc|im spo]ečnosti E'oN ceskí repub|ik4 s'Í.o' udržování Yohého pruhu
pozemkú o šÍice 4 m po je&é straně ákladú podpěmÝch bodú nadzemnlho vedení.

Práce, pii kter1fch by mohla b1ft ohrožena bezpečnost osob, techniclo.Í stav vedení nebo jeho Fovoz' múže b:'t prováděna pouze se souhlasem
společnosti E.oN Česká republik4 s.r.o' a za dozoru osobyjí ustaoovené'

oDSTRANĚNÍ A oŘtz oŘr.vnv. pnosÍMr. PRovEĎTr v rtnmirtu no 15. LIsToPADU ToHoTo RoKU
UplyneJi uvederr.á lhúta mamě' ozrramujeme tímto' že zaměstnanci společnosti E.oN česki republik4 s.r.o' vstoupí následně na dotčené
nemovitosti (pozemky) a provcdou odstranění a oŤez ďevin vlastrími prostiedky. Uátková dŤevní hmota bude ponechána na místě k dalšímu
využití vlasaríkem či uživatelem nemovitosti (pozemku), klest a zb1tky po Gžbě budou zlikvidovIíny společností E.oN Česká repub|ika. s.r.o.
Za nesplnění zríkonn;fch povinností majitehi či uživatelú nemovitostí orezat popŤ. odstraÍrit stromoví a jiné porosty obrožující bezpečnj a
spolehlivj provoz distribuěních zaiízení mrlže pŤíslušné vlasb:íky či uživatele formou sankcí postihnout stítní energetická inspekce.

Bližší informace Vám poskytneme na telefonním čísle: 566 655 742

Za společnost E.oN Česká republika, s.r.o. Regionální správa Sítě VN a NN Nové Město na Moravě

Poznámka: Pro kácení dŤevin je nutno si zajistit dle zákona č,.II4|I992 Sb. písemné povolení orgánu ochÍany pŤírody


