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Věc: Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na ořez
popř. odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení
distribuční soustavy

V souladu s ustanovením § 25 odst. 4 písmeno h) zákona Č. 458/2000 Sb.,
v platném znění, Vám v příloze zasíláme Upozornění vlastníkům či uživatelům
nemovitostí (pozemků), na kterých se nachází distribuční zařízení, jehož
provozovatelem je E.ON Česká republika, s.r.o.

Tímto si Vás dovolujeme požádat, abyste přiložené Upozornění (plakát) co
nejdříve zveřejnili formou veřejné vyhlášky ve Vaší územní působnosti způsobem
u Vás obvyklým (úřední deska, kabelová televize, místní rozhlas, internet atd.), a
to včetně oblastí sezónní rekreace.

Zasláním a následným zveřejněním přiloženého Upozornění plní společnost
E.ON Česká republika, s.r.o., svoji povinnost vyplývající ze zákona Č. 458/2000
Sb. Podle ustanovení tohoto zákona má provozovatel distribuční soustavy právo
vstupovat a vj íždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním a
provozováním zařízení distribuční soustavy, a dále odstraňovat a ořezávat
stromoví a jiné porosty ohrožující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení
distribuční soustavy v případech, kdy tak po předchozím upozornění neučinil sám
vlastník či uživatel.

Pokud vlastníci či uživatelé nemovitostí (pozemků) neodstraní nebo
neprovedou ořez dřevin způsobem a v termínu, jak je uvedeno v Upozornění,
oznamujeme Vám, že zaměstnanci E.ON Česká republika, S.r.o. nebo společností
pověření zhotovitelé, vstoupí následně na dotčené pozemky a provedou nezbytné
zásahy do dřevin na náklady E.ON.

Věříme, že Vy i Vaši občané pochopíte důležitost provedení výše
zmíněných opatření pro zajištění bezpečné a spolehlivé dodávky elektrické
energie a předem děkujeme za spolupráci.
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Na základě § 25 odst. 4 g) zákona č. 458/2000 Sb. žádáme vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) o odstranění,
nebo ořez stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.

Odstranění nebo ořez stromoví a jiných porostů musí být proveden ve smyslu zákona Č. 458/2000 Sb.
- "Energetický zákon" a ČSN EN 50341 a ČSN EN 50423 (PNE 33 3301) a PNE 33 3302 - "Elektrická
venkovní vedení s napětím ... ", dle níže uvedeného výpisu z citovaných předpisů:

1) U vedení nízkého napětí (400/230 V) je předepsaná nejmenší vzdálenost porostu (s uvažo-
váním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od vedení 1m.

2) U vedení vysokého napětí (22 kV) je předepsaná nejmenší vzdálenost porostu (s uvažováním
ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od vedení 2 m a dále je nutno respektovat
ochranné pásmo, které je vymezeno vzdáleností 7 m kolmo od svislé roviny krajního vodiče
na obě strany a kde je dovoleno pěstovat porosty pouze do výše 3 m.

3) U vedení velmi vysokého napětí (110 kV) je předepsaná nejmenší vzdálenost porostu
(s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od vedení 3 m a dále je nutno
respektovat ochranné pásmo, které je vymezeno vzdáleností 12 m kolmo od svislé roviny
krajního vodiče na obě strany a kde je dovoleno pěstovat porosty pouze do výše 3 m.

4) V lesních průsecích jsou vlastníci či uživatelé dotčených nemovitostí povinni umožnit
E.ON Česká republika, s.r.o, udržování volného pruhu pozemků o šířce 4 m po jedné straně
základů podpěrných bodů nadzemního vedení.

Práce,při kterých by mohla být ohrožena bezpečnost osob, technický stav vedení nebo jeho provoz, může být prováděna pouze se souhlasem E.ON Česká republika, s.r.o, a za dozoru osoby jí ustanovené.

Odstranění a okleštění dřevin, prosíme, provedte v termínu do 15. listopadu tohoto roku.

Uplyne-li uvedená lhůta marně, oznamujeme tímto, že zaměstnanci E.ON Česká republika, s.r.o., vstoupí následně na dotčené nemovitosti (pozemky) a provedou odstranění a okleštění stromoví a
jiných porostů vlastními prostředky. Užitková dřevní hmota bude ponechána na místě k dalšímu využití vlastníkem či uživatelem nemovitosti (pozemku), vzniklý klest a zbytky po těžbě budou
zlikvidovány E.ON Česká republika, s.r.o.

Bližší informace Vám poskytneme na telefonním čísle 840 111 333
,

Ll'\rv4.LNILKA LINKA EON

001

E.ON Česká
Regionálnf..~r,
Otrokovic

Za E.ON Česká repu

Poznámka: Pro kácení stromoví a jiných porostů je nutno si zajistit dle zákona č. 114/1992 Sb. písemné povolení orgánu ochrany přírody (obec apod.).


