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vEc: Upozornení vlastníkum ci uživatelum nemovitostí (pozemku)
na orez popr. odstranení drevin ohrožujících bezpecný a
spolehlivý provoz zarízení distribucní soustavy

V souladu s ustanovením § 25 odst. 4 písmeno g) zákona c. 458/2000 Sb.,
v platném znení, Vám v príloze zasíláme Upozornení vlastníkum ci uživatelum
nemovitostí (pozemku), na kterých se nachází distribucní zarízení, jehož
provozovatelem je E.ON Ceská republika, s.r.o.

Tímto si Vás dovolujeme požádat, abyste priložené Upozornení co nejdríve
zverejnili formou verejné vyhlášky ve Vaší územní pusobnosti zpusobem u Vás
obvyklým, a to vcetne oblastí sezónní rekreace (chatové osady, zahrádkárské
kolonie apod.).

Zasláním a následným zverejnením priloženého Upozornení plní spolecnost
E.ON Ceská republika, s.r.o., svoji povinnost vyplývající ze zákona c. 458/2000
Sb. Podle ustanovení tohoto zákona má provozovatel distribucní soustavy právo
vstupovat a vjíždet na cizí nemovitosti v souvislosti se zrizováním
a provozováním zarízení distribucní soustavy, a dále odstranovat a orezávat
stromoví a jiné porosty ohrožující bezpecné a spolehlivé provozování zarízení
distribucní soustavy v prípadech, kdy tak po predchozím upozornení neucinil sám
vlastník ci uživatel.

Pokud vlastníci ci uživatelé nemovitostí (pozemku) neodstraní nebo
neprovedou orez drevin zpusobem a v termínu, jak je uvedeno v Upozornení,
oznamujeme Vám, že zamestnanci E.ON Ceská republika, s.r.o., vstoupí následne
na dotcené pozemky a provedou nezbytné zásahy do drevin vlastními prostredky.

Veríme, že Vy i Vaši obcané pochopíte duležitost provedení výše
zmínených opatrení pro zajištení bezpecné a spolehlivé dodávky elektrické
energie a predem dekujeme za spolupráci.
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Upozornení vlastníkovi ci uživateli nemovitosti (pozemku
podle zákona c. 458/2000 Sb.

Na základe zákona c. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvetvích a o zmene nekterých zákonu, si Vás dovolujeme upozornit, že
vegetace nacházející se v blízkosti nadzemního vedení sloužícího k distribuci elektriny,
jejímž provozovatelem je E.ON Ceská republika, s.r.o., je nekterá již tak vzrostlá, že
ohrožuje bezpecný a spolehlivý provoz tohoto distribucního zarízení, prípadne i zdraví
a životy osob. V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat rust porosty
nad výšku 3 m. Ochranné pásmo u napetí od 1 kV do 35 kV je vymezeno vzdáleností 7 m
a u napetí nad 35 kV do 110 kV vcetne 12m od krajního vodice na obe strany.

Dovolujeme si Vás proto v souladu se zákonem c. 458/2000 Sb. požádat, abyste pri
péci o dreviny zajistil/a jejich orez popr. odstranení, a to nejpozdeji do 15. listopadu
tohoto roku. V této souvislosti Vás soucasne upozornujeme, že práce, pri kterých by mohla
být ohrožena bezpecnost osob, stav a provoz distribucního zarízení, muže být provádena
pouze se souhlasem odpovedných pracovníku naší spolecnosti Regionální správy Znojmo
a za dozoru osoby jimi ustanovené. Soucasne Vás informujeme, že pro výše uvedené zásahy
do drevin je nutno si zajistit písemné povolení príslušného orgánu ochrany prírody (obec
apod.), a to pokud budou káceny stromy, jejichž obvod kmene presáhne 80 cm mereno ve
výšce 130 cm nad zemí, nebo budou odstranovány souvislé kerové porosty nad 40 m2
celkové plochy.

Bude-li i po výše uvedeném datu pretrvávat ohrožení bezpecného a spolehlivého
provozu distribucního zarízení, oznamujeme Vám tímto, že zamestnanci naší spolecnosti
vstoupí následne na dotcené nemovitosti (pozemky) a provedou orez popr. odstranení drevin
samI.

Užitková drevní hmota Vám bude, jako vlastníku ci uživateli nemovitosti (pozemku),
ponechána na míste k dalšímu využití. Vzniklý klest a zbytky po težbe, pokud o ne
neprojevíte zájem, budou zlikvidovány pracovníky naší spolecnosti.

Zasláním tohoto Upozornení plní E.ON Ceská republika, s.r.o., svoji povinnost
vyplývající ze zákona c. 458/2000 Sb.

V prípade potreby Vám poskytneme bližší informace na Regionální správe Znojmo,
tel.: 515 364711.
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