UPOZORNĚNÍ ČEZu
Upozornění pro majitele a uživatele pozemků na dodržování povinností vyplývající ze z.č. 458/2000 Sb.
Na základě §25 odst. 4 písm. h) z.č. 458/2000 Sb. žádáme vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) o
ořez nebo odstranění dřevin ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.
Ořez nebo odstranění dřevin musí být provedeno ve smyslu energetického z.č. 458/2000 Sb. a ČSN EN 50
110-1 ed.2 Obsluha a práce na elektrickém zařízení následovně:
Ochranná pásma: v ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m.
Velikost ochranného pásma, minimální vzdálenosti: venkovní vedení s napětím vyšším než 1 kV a
elektrické stanice jsou podle z.č. 458/2000 Sb. chráněna ochrannými pásmy. Minimální vzdálenosti
venkovního vedení do 1 kV vůči porostům stanovuje od 1.10.2007 ČSN EN 50 423-1 stejně jako pro
venkovní vedení 1-35 kV vůči porostům, které nejsou porosty lesními. Pro zařízení 110 kV jsou vzdálenosti
ostatních porostů stejné jako u lesních porostů.
Bezpečná vzdálenost: veškeré práce při odstraňování a ořezu dřevin musí být prováděny nejblíže v bezpečné
vzdálenosti od vodičů, která je s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru takto:
u vedení nízkého napětí (400/230V)
1 m od vedení
u vedení vysokého napětí (1-35 kV)
2 m od vedení
u vedení velmi vysokého napětí (110kV)
3 m od vedení
K vodičům se nesmí pod bezpečnou vzdálenost přiblížit ani nástroje ani ořezávané větve při pádu.
Práce, při kterých by mohla být ohrožena bezpečnost osob, technický stav vedení nebo jeho provoz je
nutno zadat odborné firmě, která projedná postup se společností ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
Upozorňujeme majitele nebo uživatele pozemků, že porušení zákonem stanovených povinností v ochranných
pásmech elektrického rozvodného zařízení se vystavují nebezpečí uložení pokuty ze strany Státní energetické
inspekce.
Výzva ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů
Z důvodů zabezpečení provozu rozvodného zařízení, kvalitní dodávky elektřiny, snížení ztrát v sítích a
zajištění bezpečnosti osob, na základě energetického z.č. 458/200 Sb., z.č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a
krajiny vyzýváme majitele a uživatele pozemků v obci ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů v
blízkosti elektrických rozvodných zařízení.
Okleštění (ořez) dřevin musí být dle platných ČSN a EN, z.č. 458/2000 Sb. provedeno tak, aby:
- nejmenší vzdálenost větví od vodičů nízkého napětí byla alespoň 1m u holých vodičů, 0,5m u izol.vedení
od ovocných stromů a 0,3m u izol.vedení od lesních a ostatních stromů s uvažováním ročního přírůstku
- v ochranném pásmu vedení vysokého napěté, tj. pod vedením a 7m (10m u zařízení postaveného do konce
r. 1994, mimo lesní průseky) na každou stranu od krajních vodičů, dosahovaly porosty maximální výšky
3m a minimální vzdálenost větví od vodičů byla 2m u holých vodičů a ovocných stromů izol.vedení, 0,5m
u izol.vedení lesních a ostatních stromů a u závěsných kabelů u ovocných stromů, 0,3m u závěsných
kabelů lesních a ostatních stromů s uvažováním ročního přírůstku
- v ochranném pásmu vedení 110 kV tj. pod vedením a 12m (15m u zařízení postaveného do konce r. 1994)
na každou stranu od krajích vodičů dosahovaly porosty maximální výšky 3m a minimální vzdálenost větví
od vodičů byla 3m s uvažováním ročního přírůstku
Při práci je nutno dodržet bezpečné vzdálenosti osoby od vodičů pod napětím dle ČSN 34 3108 minimálně 2m
u VN a 3m u 110 kV. Odstraňování stromoví, při kterém by mohla být ohrožena bezpečnost a funkčnost
vedení, musí být provedena jen se souhlasem společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o.

OŘEZ ČI KÁCENÍ DŘEVIN, PROSÍME, PROVEĎTE V TERMÍNU DO 30.11.2007.
Uplyne-li tato lhůta marně, bude provedeno okleštění, případně odstranění dřevin společností ČEZ Distribuční
služby, s.r.o., (na základě pověření držitele licence na distribuci) a to na nebezpečí majitele nebo uživatele
pozemku. Vzniklá dřevní hmota je majetkem vlastníka pozemku.

ADAM - "Zdravé bydlení"
Mapování geopatogenních a ostatních škodlivých zón, které probíhá formou bezplatného proměření v
domácnostech, které se přihlásí. Odborní poradci provedou proměření a vyplnění protokolu o stavu
geopatogenních zón a zároveň poskytnou bezplatnou poradenskou službu a návrh řešení. Všichni odborní
poradci jsou vybaveni plnou mocí a na požádání jsou povinni ji předložit.
Více informací o společnosti ADAM a projektu "Zdravé bydlení" je možno získat na www.adam-pr.cz.

