
El DIsTR!BucE UPozoRNENl
k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

zÁsnn pnovÁoĚ.lre pnůgĚžttĚ v oeoogí vgoerlěruíno ruou ole ruíže uveoeruÉno RozsAHU
Nebude-li zásah proveden do 15. listopadu tohoto roku a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivo3t provozování Zařízení distribuční soustavy, !e pracovník
pověřený společnosti ěEZ Distribuce, a, s,, oprávněn ke vstupu na dotóené pozemky za účelem provedeni zásahu. Vzniklý klest a zbytky po těžbě budou
zlikvidovány a vytěžená užitková dřevní hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 1O m
od o§y vedení na dotčeném pozemku. Pokud iiž byl vlastník pozemku pisemně osloven, tak ie nutné postupovat dle obdřžených pokynů.

Při práci dodřžujte bezpečné vzdálenosti od vodičů uvedené v PNF 33 0000-6, K vodičům se nesmí přiblížit pod bezpeónou vzdálenost ani nástrcje, ani větve dřevin
při ořezu, Zásah nesmite provádět v případě, že se větve stromů a jiných porostů před zásahem dotýkaií vedení nebo hrozí při pádu ořezané větve stromů a iiných
porostů dotyk s vedením. v případě, žo zásahem může být ohřožena bezpečnost o§ob nebo zařízoní distribučni soustavy, kontaktujté nás na lince 8o0 850 860.

Více informací včetně videonávodu k bezpečnému provedení ořezu stromoví najdete na našich internetových stránkách www,cr;zdistribuce,czlorczy.

Zásah proved'te tak, aby byla zachována níže uvedená neimenši vzdálenost větví stromů a jiných porostů od nadzemního vedení;

! u /-3i]e,lll ,]ízl\éil.) ,laDéli lrn do 1 kV ír00;'i].jú'L'):

Dopo,t,Óerá minin]álnl bezp-.cná VZcálel]a,§t o|(] piibl|ž.cnI se k VoOií]L]l_.l l]|l i]l' plovztalěll ZáSalhJ ]e ] m

! 1 i,,r;i,lgl]i Ý\,,SCi(éno ]ri]Oei: Vl] nad 1 kv do 35 kV,; rcz:allli ci]llra|í]é|lC Jarfi]i]:
l vel]9l]i Iez;zr:,leic,,. 7 m
l ZCloVaié Ve.lerí 2 m

DopolL,cena minimá|n| cezpecl]a VZdaiei]ost o[o pilbllZel)l Se k Vod Cú1! Vn oii prováalě|)l Zásal]U le 2 m,

l i] ,;;o?|]l leil]li vy5j.,]kél:C, l]a]ir+ii .^1r nad 35 kv do 11o kV ý : i-azsa]l]tl ]cl]ia4l9l)c l)ii:\l}1?]]:

l vO(|tjll: L..,z iz.JllLc, 12 m
DopoIUóent] minimalni Dezpeóllá VZclá|erlosi l)lo přibliž3lrl Se l< Vodlc|iel Wrr l)ři prováděniZásahLl je 3 m,

povOleni íjlc zá<ona c, 1].]./ ]!]!:,2 Sar., V i]Jailné|]] Z:],]|]..

Děkuleme za spolupráci.

§KUPlNA čEz www.Geudistřibucé.cz


