ADRESA:

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví
a jiných porostů a stanovení rozsahu
vyřizuje / linka					

místo odeslání / dne

jméno příjmení / kontakt

obec / datum

Vážená paní, vážený pane,
při kontrole venkovního el. vedení distribuční soustavy bylo zjištěno, že vzrůstem stromů a jiných
porostů, které rostou na pozemku ve Vašem vlastnictví (popř. užívání),
parcela č.:

obec:
kat. území:

je ohrožen spolehlivý a bezpečný provoz zařízení distribuční soustavy (dále jen „DS“), jehož provozovatelem je společnost ČEZ Distribuce, a. s., zastoupená na základě plné moci společností ČEZ
Distribuční služby, s. r. o., jež je dále zastoupena níže uvedeným zástupcem provozovatele DS.
Dle příslušných ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, má provozovatel DS právo odstraňovat
a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů
ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy (dále jen „zásah“) v případech,
kdy tak po předchozím upozornění a stanovení rozsahu neučinil sám vlastník či uživatel.
Vyzýváme Vás proto k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů rostoucích
na Vašem pozemku, které ohrožují bezpečný a spolehlivý provoz zařízení DS, do
a to v rozsahu uvedeném v přiloženém dokumentu – „Rozsah odstranění a okleštění stromoví“.

,

S ohledem na shora uvedené prosím sdělte, zda zásah provedete sám/a, a to ve lhůtě výše označené
v tomto upozornění. Stanovisko můžete oznámit:
kontaktní osoba tel.:

e-mail:

poštou na adresu:
Pokud neobdržíme Vaše stanovisko k provedení zásahu do výše uvedeného termínu, bude to považováno
za Váš souhlas s provedením zásahu zástupcem provozovatele DS.
Upozornění:
Při provádění odstranění, okleštění a likvidaci stromoví a jiných porostů je nutné dodržovat bezpečné vzdálenosti od elektrického zařízení uvedené v přiloženém dokumentu „Rozsah odstranění a okleštění stromoví“.
Děkujeme za Vaši součinnost pro zajištění podmínek bezpečného a spolehlivého provozu zařízení DS.
Za ČEZ Distribuce, a. s.
zástupce provozovatele DS:

		
jméno, příjmení a podpis kontaktní osoby zástupce provozovatele, obchodní firma, IČ, sídlo zástupce provozovatele (razítko nebo vypsání)

Příloha: ×
 Rozsah odstranění a okleštění stromoví
ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ 24729035 | Linka pro hlášení poruch 840 850 860 | fax 371 102 008 |
info@cezdistribuce.cz | www. cezdistribuce.cz | společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí
nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | jejímž jménem jedná na základě zmocnění společnost ČEZ Distribuční služby, s. r. o., Ostrava,
Moravská Ostrava, 28 října 3123/152, PSČ 709 02 | IČ 26871823 | zasílací adresa: Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00
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ROZSAH ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ
příloha „Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů a stanovení rozsahu“
Provozovatel distribuční soustavy stanovuje níže rozsah odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů,
které ohrožují spolehlivý a bezpečný provoz zařízení distribuční soustavy takto:
1. U vedení vn, vvn v lesních průsecích se zásah provádí v rozsahu ochranného pásma. Vzdálenosti ochranných
pásem od krajního vodiče na obě strany jsou uvedeny v tabulce č. 1:
Tabulka č. 1 | Ochranná pásma | Rozdělení ochranných pásem dle roku vybudování vedení
Jmenovitá napětí AC (kV)

nad 1 do 35 včetně
nad 35 do 110 včetně

Holé vodiče (m)

Vodiče se základní
izolací (m)

Závěsná kabelová
vedení (m)

7*** 10**

10*

2**

1***

12*** 12**

15*

5***

2***

Legenda:
* vedení vybudované do 31. 12. 1994 | ** vedení vybudované od 1. 1. 1995 do 31. 12. 2000 | *** vedení vybudované od 1. 1. 2001

2. U elektrických stanic se zásah provádí v rozsahu ochranného pásma, které je vymezeno svislými rovinami
ve vodorovné vzdálenosti uvedené v tabulce č. 2:
Tabulka č. 2 | Ochranná pásma elektrických stanic
Druh stanice

Ochranné pásmo

Venkovní elektrické stanice a stanice s napětím vyšším než 52kV v budovách

20 m od oplocení nebo vnějšího
líce obvodového zdiva

Stožárové elektrické stanice a věžové stanice s venkovním přívodem napětí
z úrovně nad 1kV a menší než 52kV

7 m od vnější hrany půdorysu
stanice ve všech směrech

Kompaktní a zděné elektrické stanice s přívodem napětí
z úrovně nad 1kV a menší než 52kV na úroveň nízkého napětí

2 m od vnějšího pláště
ve všech směrech

Vestavěné elektrické stanice

1 m od obestavění

3. U vedení vn, vvn mimo lesní průseky a u vedení nn se zásah provádí tak, aby po zásahu byla zachována vzdálenost
větví, stromů a kmenů od živých částí venkovního vedení dle výchozího stavu vodičů od porostů uvedeného v tab. č. 3:
Tabulka č. 3 | Výchozí stav vodičů od porostů po provedeném zásahu
Typ vedení

Typ vodičů

Druh porostů dle příslušných norem

Vedení nn

holé vodiče

porosty, u kterých se předpokládá výstup osob

2,0

porosty, u kterých se nepředpokládá výstup osob

1,5

porosty, u kterých se předpokládá výstup osob

1,5

porosty, u kterých se nepředpokládá výstup osob

1,5

izolovaný kabelový
systém

porosty, u kterých se předpokládá výstup osob

1,5

porosty, u kterých se nepředpokládá výstup osob

1,5

holé vodiče

stromy, na které lze vylézt

3,1

stromy, na které nelze vylézt

1,6

stromy, na které lze vylézt

2,5

stromy, na které nelze vylézt

1,6

stromy, na které lze vylézt

1,5

stromy, na které nelze vylézt

1,6

stromy, na které lze vylézt

4,5

stromy, na které nelze vylézt

3,0

izolované vodiče

Vedení vn

izolované vodiče
izolovaný kabelový
systém
Vedení vvn – 110 kV
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Výchozí stav vodičů od
porostu po provedeném
zásahu (m)
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Zásady při provádění zásahu
1.	Osoba, které bude provádět zásah do stromoví, se při jeho realizaci nesmí za žádných okolností jakoukoli částí svého těla
či použitými pracovními prostředky a jinými věcmi přiblížit k živým částem vedení na vzdálenosti bližší, než jsou uvedené
v tabulce č. 4. Zásah musí být proveden tak, aby nedošlo k ohrožení spolehlivosti a bezpečnosti provozu zařízení DS nebo
ohrožení života, zdraví či majetku osob. Tyto vzdálenosti platí jak pro osobu provádějící zásah, tak pro veškeré stroje, nástroje
zdvihacích a montážních zařízení a musí být odvozeny od nejbližších vodičů pod napětím jak ve vodorovném tak ve svislém
směru dle jmenovitého napětí vodičů. Zásah se nesmí provádět v případech, kdy před zásahem větve stromu a jiného porostu,
strom či jiný porost zasahuje do vedení nebo při provádění zásahu může padající větev, strom či jiný porost zasáhnout vedení.
Tabulka č. 4 | Vzdálenosti přiblížení
Jmenovité napětí Un (kV)
do 1

Nejvyšší napětí pro zařízení
Um ef. hodnota (kV)

Vnější hranice zóny
přiblížení Dv (mm)

1,0

1000

nad 1 do 10

12,0

2000

22

25,0

2000

35

38,5

2000

110

123,0

3000

2. V případě, že osoba provádějící zásah nemůže dodržet zásady uvedené shora, musí u zásahu zajistit osobu s příslušnou
elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl. č. 50/1978 Sb., v platném znění, která bude provádět dozor a odpovídat za bezpečnost zásahu nebo požádat ČEZ Distribuční služby, s.r.o., o vypnutí nadzemního vedení.
3. V případě pádu stromu či jiného porostu včetně jejich větví do nadzemního vedení musí osoba provádějící zásah:
- bezodkladně přerušit prováděný zásah,
- nedotýkat se stromu či jiného porostu nebo jejich větví, které jsou v kontaktu s nadzemním vedením,
- opustit pracoviště,
- o vzniklém mimořádném stavu informovat telefonicky Call centrum na tel. č. 840 840 840,
- vyčkat na příjezd zaměstnance ČEZ Distribuční služby, s.r.o., který rozhodne o dalším způsobu pokračování v zásahu.
4.	Zásah musí být proveden v souladu s přísl. ustanoveními zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.
Upozorňujeme, že v ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty
nad výšku 3 m.

Za ČEZ Distribuce, a. s.
zástupce provozovatele DS:

		
jméno, příjmení a podpis kontaktní osoby zástupce provozovatele, obchodní firma, IČ, sídlo zástupce provozovatele (razítko nebo vypsání)

