Vážení vlastníci a uživatelé pozemků,
dovolte, abychom vás upozornili na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou.
Na základě tohoto zákona a dle platných norem (PNE 33 0000-6, PNE 33 3300, PNE 33 3301, PNE 33 3302) vás žádáme o odstranění dřevin ohrožujících
bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.
Odstranění, prosíme, proveďte podle níže uvedeného výpisu z předpisů tak, aby byla dodržena maximální výška porostu.

Zákon a normy rovněž určují minimální vzdálenost porostu od vedení, kterou je nutné dodržet, a bezpečnou vzdálenost pro práci takto:
Hladiny napětí

Bezpečná vzdálenost pro práci Vzdálenost porostu od vedení

Vedení NN | nízké napětí (400/230 V)

1 m od vedení

alespoň 2 m

Při provádění pravidelných kontrol bylo zjištěno, že dochází k přiblížení porostů na hranici minimální vzdálenosti či překročení této hranice.
V případě, že vlastník či uživatel nemovitosti, který neprovede ořez a odklizení dřevin, může být, na základě zjištění porušení právních předpisů,
Energetickým regulačním úřadem udělena vlastníkům či uživatelům nemovitostí pokuta.
Bezpečná vzdálenost – veškeré práce při odstraňování a ořezu dřevin musí být prováděny ve větší než bezpečné vzdálenosti od vodičů. K vodičům se nesmí
na menší než bezpečnou vzdálenost přiblížit provádějící pracovník svým tělem ani nástroji. Bezpečnou vzdálenost je nutno dodržet u větví ať už dorůstajících
nebo při pádu káceného stromu.

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 mohly být ohroženy, mohou být práce prováděny pouze se souhlasem společnosti E.ON Distribuce a.s., a to za podmínek pro tuto
práci stanovených.

Odstranění a ořez dřevin provádějte, prosím,
průběžně.
Pro případné další informace volejte E.ON Zákaznickou linku 800 77 33 22 nebo navštivte www.eon-distribuce.cz.

Doba provedení zásahu
Kácení dřevin mimo les se provádí zpravidla v době vegetačního klidu vyjma případu, kdy správní orgán umožní kácení mimo
období vegetačního klidu.
Ořez větví je možný celoročně. Doporučené období je však první polovina vegetačního období – tedy období od března do
června. Ořez v zimním období (doba vegetačního klidu) se nedoporučuje.
Období vegetačního klidu není jednoznačně stanoveno v žádném právním předpise a záleží na místním orgánu ochrany
přírody, který toto může stanovit v rámci svého stanoviska k žádostem o povolení nebo oznámení kácení. Výjimku tvoří
případy, kdy je dřevinou přímo ohrožen provoz nadzemních vedení

Odstranění porostů se týká i popínavých rostlin a keřů na podpěrných bodech venkovního vedení NN.

Jak správně provádět ořezy Vám pomůže instruktážní video na těchto odkazech
https://www.youtube.com/watch?v=vT3Ho9RRsO8, https://www.csres.cz/CZ/prevence-film/2

