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k odstranění a okleštění stromoví a

porostů

zÁsnn pnovÁoĚ.lre pnůgĚžttĚv oeoogí vgoerlěruíno ruou ole ruížeuveoeruÉno RozsAHU
Nebude-li zásah proveden do 15. listopadu tohoto roku a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivo3t provozování Zařízení distribučnísoustavy, !e pracovník
pověřený společnosti ěEZ Distribuce, a, s,, oprávněn ke vstupu na dotóené pozemky za účelemprovedeni 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 bezpečnévzdálenosti od vodičůuvedené v PNF 33 0000-6, K vodičůmse 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 můžebýt ohřožena bezpečnost o§ob nebo zařízonídistribučni 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 nížeuvedená neimenši vzdálenost větví stromů a jiných porostů od nadzemního vedení;
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Děkuleme za spolupráci.
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