
o
o
o

Vážení vlastníci a uživatelé pozemků,

dovolte, abychom vás upozorni[i na nutnost dodrženízákona č' 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou.
Na základě tohoto zákona a dte ptatných norem (PNE 33 0000-6, PNE 33 33oo, PNE 33 3301, PNE 33 33O2) vás žádáme o odstranění
dřevin ohrožujících bezpečný a spotehtivý provoz e[ektrického distribučního zařízení.
odstranění, prosíme, provedte pod[e níže uvedeného výpisu z předpisů tak, aby byta dodržena maximátnívýška porostu.

ochranné pásmo je Vymezeno vzdá[eností od krajního vodiče a je různé pro jednottivé napětbvé htadiny:

Hladinynapětí(VN) ochrannépásmo Výškaporostu

Nadzemnívedení | napětí od ''l kV do 35 kV 7 m od krajního vodiče

Nadzemnívedení | napětínad35kVdo1i0kVvčetně 12modkrajníhovodiče

maximálně 3 m

maximá[ně 3 m

Podzemnívedení | do napětí11o kVvčetně 1 m od krajního kabelu nesmí být žádný porost

Zákonanormyrovněžurčujíminimálnívzdálenostporostuodvedení, kteroujenutnédodržet,abezpečnouvzdátenostpropráci takto:

Hladiny napětí Bezpečnávzdálenost pro práci Vzdálenost porostu odvedení

Vedení NN I nízké napětí (400/230 V) 1 m od vedení alespoň 2 m

VedeníVN I vysoké napětí (22 kV) 2 m od vedení alespoň 3,5 m

VedeníWN Ivelmi vysoké napětí (110 kV) 3 m od vedení atespoň 4,5 m

V lesních průsecích jsou vlastníci či uživatelé pozemků povinni umožnit zaměstnancům spo[ečnosti EG.D, a.s., nebo touto společností
zmocněným zhotovitelům udržovat volný pruh pozemku o šířce 4 m po jedné straně záktadů podpěrných bodů (s[oupů) nadzemního
vedení.

V případě, že při odstranění porostu v blízkosti vedení nemůže být bezpečná vzdálenost pro práci dodržena a bezpečnost osob,
technický stav vedení nebo jeho provoz by mohty být ohroženy, mohou být práce prováděny pouze se souhtasem společnosti EG.D, a's.,
a to za podmínek pro tuto práci stanovených.

Pokud stav stromoví nebude odpovídat výše uvedeným podmínkám, osloví vás zástupce EG.D, a.s., formou dopisu' ve kterém budou
uvedeny informace o provedení odstranění a ořezu dřevin na náklady EG.D, a.s.

Vlastník či uživatel nemovitosti, který neprovede ořez a odklizení dřevin, ie povinen výkon činnosti v ochranném pásmu provozovateti
distribuční soustavy umožnit. V opačném případě, na základě zjištění porušení právních předpisů, může Energetický regutační úřad
udětit vtastníkům či uživatelům nemovitostí pokutu.

odstranění a ořez dřevin provádějte, prosím, průběžně.

Pro případné da[ší informace Voleite Nonstop linku EG.D 8oo 22 5s 7Z nebo navštivte www.egd.cz'


