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Na základě $ 25 odst' 3 g) zÁkoEr č. 458/2000 Sb. žídáme v|asbív či u.ávrtelo ncmovitosti (pozcDkfi) o o&tranění ncbo oŤez dŤevin
ohrožujících bezpečnf a spolehlivf provoz elektrického distribučlho zr,Íízelí

odstraněDl nebo oiez dievin ousí bft proveden ve smyslu ákona č.4582000 Sb. _,'Energetickj zil<oď. ve znění pozdějších pŤedpisll
a ČsN EN 5034l a ČSN EN 50423 - ,'ElekEická venkovní vederrí s napětím....., dle níže uvedenébo \.'pisu z citovanÝch pŤedpisrl.
ocbanná tÉsma _ v ocbranném pásmu oadzemniho vedení je zak2íno neclr.ávat nist polosty nad !Ýšku 3 m.
ochlalné pásmo nadzemního vedení u napětí od 1 kV do 35 kv včebrě, pro vodiče bez izolace, je vymezeno vzdáleností 7 m a u napětí nad 35
kv do l10 kv včetoě 12 m, měŤeno vodotovně od kajního vodiče na obě stnny.
BezpďÍi vzdálenost _ veškeré práce pii odstrařování a oŤezu dŤevin musí bjt províděny nejbl íže v bezpehé vzÁáLelosti od vodičrl. K vodiě m

se provádějící osoba nesní pod bezpečnou vzd]álenost pfiblíát čásť těla nebo nástroji' ani oieávanfmi věwemi pfi jejich pádu.
U vedení nízkého ÍrtrĚd (400230 Dje piÉdasaná bczpďná !"zdálenost (s uvážovánÍn ročního príÍústku či \ychÝlení po$stu Éi větru) od vedení l m,
u vedení v}sokého rrpětí (22 kv' 35kv) je piedasfuá be4ečná Yzdálenost (s uv!ŽovánÍn lď-ního piírustku či vychÝleDí porcstu PŤi větnr) od vedení 2 ÍL
u vedení v lmi vy.okébo nrpětÍ (l 10 kv) je pŤedasaná bezPečná vzdálenost (s ur'!žordním rcěniho Éiristku či wchÝlení poŤostu pŤi větru) od vedení 3 m,
v |6nícb prŮrecích jsou v|asbíci či uživatelé dotčÉnÝch nemovitostl povinni umoŽíit zaměstnanqlÍD spolďnosti E.oN ČeskÉ rPublika, s.Í.o' udÍžováni volného pÍuhu
pozemtd o šíice 4 rn pojedné slŽtlě ákladÍ podpěmÝch bodo nadzemního vedení.

Práce, pŤi kterfch by mohla bft ohrožena bezpečnost osob, technicbÍ stav vedení nebo jeho provoz, mrlže bjt prcváděna pouze se soublasem
společnosti E.oN Česká republika, s.r'o. a za podnínek pro futo pÍáci stalrovenych.

oDSTRANĎNÍ A oŘEz oŘnvn, pnosÍnm, pnovnĎrr v TERMÍNU Do KoNcE ToHoTo RoKU
Uplyne-li uvedená lh'lta marně' oznamujeme tímto, Ž'e zaměstnanci spolďnosti E.oN Česká republik4 s.r.o. vstoupi následně na dotčpné
nemovitogti (pozenky) a Fovedou odstranění a oiez dŤevin vlastními prostŤedky. Uátková dievní bmota bude ponechána na místě k dalšírnu
v} žití vlastníkeÍn či uživatelem netnovitosti (pozemku), klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány společností E.oN Česká republika" s.l.o.
za nesplněDí zákonnÝch povínností majiteh: ěi uživatel nqnovitostí oŤezat popi. odstranit stsomoví a jiné porcsty ohroŽující bezpďnj a
spolehli provoz distribuěních zaŤízed m že pŤíslušné vlasbfty ěi uživatelo íoÍmou sankcí postihnout EneÍgetickÝ regulďní Ťad.

Bližšl iďormace vím poslvtnemG na tolefonnÍE číslo: 566 655 742
z3 spolďnost E.oN Českí lepublik4 s.Ť.o. Regionání správa sítě vlÝ a NN Nové Město na MoÍavě

PoaárDka: Pro kácení <lŤevin' kde to legislativa lyŽaduje' je nutno si zajistit písemné povolení orgánu ocbrany piírody

h ze zákona


