UPOZORNĚNí

K ODSTRANĚNí A OKLEŠTĚNí
STROMOví A JINÝCH POROSTŮ

Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písmo g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme požádat vlastníky a uživatele dotčených pozemků o odstraněni
a okleštění stromoví a jinych porostu ohrožujcich bezpečne a spolehlive provozovam zařízeni distribučru 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 vedeni nízkého napětí nn do AC 1 kV (400/230
• u stromů a jiných porostů, u kterých se předpokládá
a od izolovaneho a kabeloveho vedeni 1,5 m

výstup osob, rnusi byt zachovana nejrnensi vzdalenost větví od holých vodiču 2 m

• u stromu a jiných porostů, u kterých se nepředpoklada
a kabelového vedeni 1.5 m
•

V):

vystup osob. musi byt zachována nejrnenš: vzdálenost vétvi od nolych vodicu a zolovaného

u nadzemního vedeni vysokého napětí vn nad AC 1 kV do AC 45 kV včetně:
• u stromů a jinych porostů, na které lze vylezt, musi být zachovana nejmenší
od kabeloveho vedeni 1.5 m

vzdalenost vetví od holých vodičů 3.1 m. od Izolovaného vedeni 2,5 m,

• u stromů a jiných porostu. na které nelze vylézt. musí byt zachovana nejmensi vzdalenost větvi od holych vodiču a izolovaneho a kabeloveho vedeni 1.6 n'
•

u nadzemního vedeni velmi vysokého napětí vvn nad AC 45 kV do AC 110 kV včetně'
• u stromů a jinych porostú. na které lze vylézt, musi být zachována nejmenší vzdálenost větvi od holych vodičů a Izolovaného a kabelového vedeni 4,5 m
• u stromů a jiných porostu. na které nelze vylézt, musí byt zachovana nejrnensi vzdálenost větvi od holých vodiču a Izolovaného a kabelového vedeni 3 m
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Děkujeme Vám za spolupráci.
ČEZ Distribuce, a. s.

Teplrcká 874 8.40502

Děčin IV Podmokly

licence na distribuci elektnny

SKUPINA ČEZ

121015583

ne "4729035
I reqrstraóru

I DIG

CZ24729035

c slo u OTE 715

I

I zapsana

nřo« cez-f

v OR vedE'lIerr

tr buce .. z

I WWWl

<raiskyrn

soudor

.zdrstrit.uce .. z

v Ust: nad l aberr-. '1drJll B. vlozk'l2145

I Zqkaznlck::t

Zákaznická linka 840 840 840

rka 840 340 840

I

I

www.cezdistribuce.cz

