upozoRNĚNí K oDsTRANĚNí n oKtršrĚNí
sTRoMoví l JlNÝcn poRosrů
ust,

Vo smyslu

25 od t. 3 písm, g) zákona č. 458/2000 sb,, V platném znění, si dovolujeme poádat Vlastníky a uživat le dotč n ch pozemk o odstranění
porost ohrožujícíchbozp čnéa spo|ehlivó provozováníza izení distribučnísoushw v majetku společno ti čEz Distribuce, a. s,

a okleŠtěnístromovía jin ch
(dáIe jen

,,ásah").

zÁsnn pnoveĎre v oaoosíveeerněruíno KLIDU Do
zásah p

l

u

.
.

edt9 tak, aby byla zachována

nížuvedená

a od izolovanóho a kabelového vedenl 1,5 m
u stromť]

ajin ch porost

,

u ktor ch se nep edpokládá

\^

stup osob, muslq

t

zachována nejmenšívzdálono t Větvíod hol ch Vodiái

n d í kv do 35 kv Ac včotně|
jin ch porošl], na ktoré lze Wléá, musí b t zacho!ána nejmenší vzdálenost větví od ho ch vodič 3,5 m, od izolo\ ného Vedoní 2,5 m,
od kab lového vedení 1,5 m
u strom ajin ch porost , na lderé nelze vyléž,musíb t zacho\ána n jménšívzdálenostvětvíod hol}ich \iodiá]a izo|ovaného a kabelového vedení 1,6 m

u nadzemního vedonívysokého napětívn

.
.

I

LlsTopADU ToHoTo RoKU.

noimgnší vzdáleno i vótví stromů a iin ch po ost od nadzemniho v6dení takto:
nadzemního Vedeni nízkého napětí nn do 1 kv (400/230 V) Ac:
U stroml] a jin}rch porostli, u kterych so p dpokládá v.Fup osob, musí b] t zachována nejm nšívzdálenost větvíod hol ch Vodič 2m
ot

a izolo\Eného a kabelového vedení 1,5 m

I

15.

U

r

.

u stromŮ a

nadzemního vedeníVelmi Vysokého napótíWn nad 95 kv do llo kV AC včetně:
u stromů a jin ch porost , na které lzé wézt, musí b}?t zachována nejmenší vzdálonost větví od hol}ich vodičůa izolovaného a kabelového vedení 4,5
m
u strom ajin ch porost , na které nelze WIéž,mU íb t zachována nejmonší\rzdálenost větvíod hol ch Vodičťra izolovaného a kabelového Vedení3
m

V ochranném

pá mu nadzomního VedenÍje zakaáno nochálat n]st porG ty nad !Ýšku 3

m, Pň prácl dodlžujto

ohroŽona bezpeČnost o ob a bezpočnost a funkčnost žs íz ní distíibučnísousta y, mr]ž6t provést pouze

e

b zp čné,zdálonosii

od

vodió pod

napětím Uvedené v ČsN EN 5o11Gl

ouhlasom společnosfl ČEz D]stribuční sluály, s,r,o,

mimo ko"1unikac6, ouoov. p,otj apod,

Vákonem Wmgzon ch

p ípad ch j6 nutné p 6d planovEn m káooním dňgvjn plnit oznamovací povlnnost pop , siV}ádat povol6nld] ákonač.11411992 sb,, Vplatnémznění

Děkujeme za spolupráci.
ÓEz Dlstslbuc

,a.6.

Teplická 874ls, PsČ 4o5 02, DěČÍn,DěČínlv-Podmokly
VoŽka2145llic nc na dlstíibud dgKňny Č. 12] 0155a3

l lČ2472so35l DlČcz24729o35l zap

l

reglstrační čísloU oTE: 715

ánav oRVodoném Kraj k m soudom v r]stí nad Labem, ooon a,
l wwwcozdi tllbuc ,cz l Zákaznická linka 84o a4o 840

l info@cszdistlibuce,cz

