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UPOZORNENI
k odstranění a okleštění stromoví a iin ch porost

porostŮ ohrožujĺcích bezpečné a spolehlivé provozovánĺ zaŕízenl distribučnĺSoUStaVy v majetku společnosti ČEZ nistribuCe, a'S. (ilále jen 
',Zas.lil'')'

zÁsAH PRoVÁDĚĺľe pnŮeĚŽľĺĚ v oBDoBí veceľłčruíno KLIDU DLE ruíŽe UVEDENÉno RozsAHU
Nebude-li zásah proveden do í5. listopadu tohoto roku a bude-li ohroŽena bezpečnost a spolehlivost provozování za ízení distribučnĺ soustavy, je pracovnĺk
pově en1i společností cez pistriuuce' a. s.' oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za učelem provedenĺ zásahu. Vznikl; klest a zbytky po těŽbě budou
z|ikvidovány a vytěžená užitková d evní hmota bude uložena v cel; ch délkách do jednotIitĺ. ch hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 rn
od osy vedení na dotčeném pozemku. Pokud jižbyl v|astník pozemku písemně osloven, tak je nutné postupovat dle obdržen ch pokynr}.

P i práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičtj uvedené v PNE 33 0000-6. K vodič m se nesmí p iblížit pod bezpecnou vzdálenost ani nástroje, ani větve d evin
p ĺ o ezu. Zásah nesmíte provádět v p ípadě, že se větve strom a jin ch porostti p ed zásahem dot kaií vedení nebo hrozí p i pádu o ezané větve stromri a jin ch
porostti dotyk s vedením. V p ípadě' že zásahem m že b t ohrožena bezpeěnost osob nebo zaŕizení distribuění soustavy, kontaktujte nás na lince 8oo 85o 860.

Více informací včetně videonávodu k bezpečnému provedení o ezu stromovĺ najdete na naŠich internetov1ch stránkách www.cezdistribuce.czlorezy'

Zásah provedte tak, aby byla zachována níže uvedená neimenší vzdálenost větví strom a jin ch porostti od nadzemního vedení:

t u vedenĺ nĹzkého napětí nn do 1 kV $0a/23o Y):

I 2 m od ho|ych vodiČL] a 1,5 m od izolovaného nebo kabelového vedenĺ u stromťl a jinych porosttl, u ktenich se predpoklá|j ''lystup osol:
l .ĺ'5 m od hclych vodičÚ a od lzolovaného nebo kabelového vedenĺ r-l stromL] a jin ch porost , u kterych se nepŕedpok|ádá vystup osob

.'"":"Ţ:::*ľ:ili:';:''ff::: i1Ţ:ľJ;ľä::ľ:1::[;:i:rováděnÍzásahuje1m Vvyťěrłc DłJ lq b 2o2/l vedení l:ezizolace7 m
l izo|ované vedení 2 m
Doporučená minimální bezpečná vzdálenost pro pi'iblĺŽenĺse k vodičr]m vn pri prováděnĺzásahu je 2 m' Śrł ĺv ąro o/łĘ

I u vedĺ:nĺvelmĺ vysokoho napětĺ wn nad 35 kV do 11o kV v rozsahu ocl'rranného pásma:

l vedení l:ez izolace 12 m

Doporučená minimální bezpečná vzdálenost pro priblíŽeníse k vodičŮnl wn pŕi prováděnĺzásahu je 3 m'

povclenĺ dle zákona č'114/1s92 Sb"' v platnerl zněnĺ'

Děkujeme za spolupráci.
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