UPOZORNĚNí K ODSTRANĚNí A OKLEŠTĚNí
STROMOví A JINÝCH POROSTŮ
Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 pisrn. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném zněru, si dovolujeme požádat vlastníky a uživatele dotčených pozemků o odstraněni
a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožuiicrch bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
(dále jen .zásah"),

ZÁSAH PROVEĎTE V OBDOBí VEGATAČNíHO KLIDU DO 15. LISTOPADU TOHOTO ROKU.
Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných porostů od nadzemního vedení takto:
•

u nadzemního vedení nízkého napětí nn do AC 1 kV (400/230
• u stromů a jiných porostů, u kterých se předpokládá
a od izolovaného a kabelového vedení 1,5 m

výstup osob, musi byt zachována nejmenší vzdalenost větv od holých vodičů 2 m

• u stromů a jiných porostů. u kterých se nep'edpokládá
a kabelového vedeni 1,5 m
•

V):

výstup osob, musí být zachovana nejmenší vzdálenost vetv' od holych vodičů a izolovaného

u nadzemního vedení vysokého napětí vn nad AC 1 kV do AC 45 kV včetně:
• u stromů a jlrych porostů, na ktere lze vylézt, mus: byt zachována nejmenší vzdá enost větvi od holych vodičů 3,1 m, od zo ovaneho veden 2,5 m,
od kabetového vedeni 1,5 m
•

•

\J

stromů a jinych porostů, na které nelze vylézt, musí byt zachována nejmenší vzdalenost větví od holych vodiču a izolovaneho a kabelového vedeni 1,6 m

u nadzemního vedení velmi vysokého napětí wn nad AC 45 kV do AC 110 kV včetně:
• u stromů a jiných porostu, na ktere lze vylézt, musí být zachovana nejmenší vzdálenost větvi od holych vodičů a Izolovaného a kabelového vedeni 4,5 m
• u stromů a lmych porostů, na které nelze vylézt, musí byt zachována nejmenší vzdálenost větví od holych vodiču a Izolovaného a kabelového vedeni 3 m
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Děkujeme Vám za spolupráci.
ČEZ Distribuce, a. s.
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