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k odstranění a okleštěnístromoví a

ch

r

pozemk , p es něŽ Véde nadzemní eleldrické Vedoni
25 odsi, 3 písm, g) zákona č, 458/2000 sb,, V platném znění, si dovolujeme upozornit vla tník] a UŽivatele
pásmo, na povinnosi odstraněnía okleŠtěnístromovÍ a jin 'ch porosh]
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zÁsnn pnovÁoĚre pnrjeĚžNĚ v oeoosí vgcerněníxo KLIDU DLE

ruíŽe uveoeruÉHo RozsAHU

plovozování zaňz ní dist ibučnísou taw ie p acovnik
Nebudé-li zá áh píovedon do í5. listopadu tohoto íoku a budeli ohrožena b6zpeěnost a spolehlivo l
oi"trilu".,-"."., opnáyněn ke vstupu na dotčénépozeííky 2a č6lem píov dení ásahu. Vznikl lde6t a zbvtkv Po tóŽbě budou zlikvidovánY
o."Jň.y
"*,"ei.JróEz
ch hromad na okraji ochrannóho pásma nebo ve vzdálenosti Ío m od o6y v dení na
uiitt*a ar"uní hmoia bude ulož na v cel ch délkách do
.
jé
"ytcz"na pozemku. pokud iiž M vlastník pozemku pí mně o lov6n,
nutné postupoyat dle obdržen Eh pokyn .
tak
'ednoťiv
dotčgnóm
vzdálénost aninástrojé, ani větv d evln
P i p.áci dodržUité bezpočnévzdáleno ti od rrodič uv dené v ěsN EN 5olío-1. K vodičiimse ne mí pňblížtPod bézpeČnou
pádu ofuzané větve st om a jií ch
p
hrozí
i
nébo
pfud
zásahem dot kají ved9ní
p i o ezu. zásatr nesmíto p ovádět v p ípadě, že sé vělv6 st om a iin ch po o tli
ěnoď osob n bo,a íz nídlsl ibuěnísorr iávy, kontaRuite ná3 na lince 8oo 850 860,
;oío9tli doi6k s vedením. v p ípedě, ž6 zásahem m ž6b toh ož6nabezp
ch po ost od nadzemního yedéní:
záBah proredte ták, aby byle záchována níž.6uyedená neimenší vzdálenost věM t]om a iin
l u Vedení nízkéhonapětí nn do l hv (400/230 V):
r 2modhol chVodičťl a í,5m od izolo\,aného nebo kabolového veden í U ďrom ajin ch porost , u ktenich se p edpokládá V tuposob
r 1,5 m od hol}ich Vodiój aod izo]ovaného nebo kabelového Vedeníu strom aiin ch poroslťr, u kteťch e nep edpokládáylstup osob
m,
Doporučená bezpočná vzdálenost pro p iblženíse k vodič m nn pň provádění ásahu ie min, 0,3
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Vedeniv} okého napěti Vn ňad
verlení bez izolace 7 m "
izolované vedení 2

l

kv do 35 kvV rozsahu ochranného pásma|

ln

Doponrčéná bezpečná \rzdálénost pro p iblžéníse
u vedení Veim] Vysokého napětíWn nad 35 kvdo
vedení bez izolace í2 m*
Doporučená b zpečná Vzdálenost pro p iblžéníso

l
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ílo kvv

Vn p i prorraděn í zasahu je min,

í,5 m,

roz ahu ochranného pásma:

k vodičť'mWn pň

proMáděníásahu ie min, 2 m,

v znění činnérnk 1. 1,2016,

Pň nep]néní povinnostÍ Vlaďníka m Žeb t Energetick m
UPozoRNĚNí: v oohranném pásmu nadženníhoYédeni ié zakááno nechávat í st porGty nadv šku3m.
b t uplatněny náklady související s likvidacÍ\rzn klé
povinnostidále
mohou
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