Upozornění vlastníkůma uživatelůmpozemků
na povinnosti podle ugtanovení § 46 (ochranná pásma) a § 24, odst,3, písm. 9)
zákona č,458/2000 sb. o podmínkách podnikání a o Výkonu státní spráVy
v energatických odvětvích o změně někter,ých zákonú
(energetický zákon)
společnost ČEPs, a.s,, je vlastníkem a provozovatelem Vedení zvlášť/Velmi vysokého napětí.
Současně se Vznikern těchto Vedení k nim byla zřízena Věcná břemena a ochranná pásma, která
ma,jí
oprávněni k cLzim nemovitoster., V rozsahu Výše citovaného zákona iato práVa
_charakter
sve(lcl spolecnostl

cEPs, a,s

Podle ustanovení

§ 46

Výše uvedeného zákona

je

ochranné pásmo souvis|ý prostor

V bezpro§tředni blízkosti Vedení Vymezený svislými rovinami Vedenými po obou 8tranách vedení

ve Vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která čini od krajniho Vodiče vedení na obě
jeho strany u vedení o napětí 400 kV 20 (25) m, u napěti 22o kv 15 (20) m a u napětí 110 kV
12 (15) m (hodnoty V záVorkách platí pro Vedení uvedená do provozu před 1 . 1 , 1 995),
Energeiický zákon zakazi)e vlastníkům necháVat V ochranném pásmu nadzemního Vedeni růst
porosty nad výšku 3 m.
Katastrálním úzernímvašíobce prochází Vedení přenosové sou§tavy označenéV453 Vlastněné
a p.ovozované naší§polečností, u kterého je rozsah ochranného pásma Vyměřen vzdá|eností
25 m na obě strany měřeno od krajnich vodičútohoto vedení.
Na základě § 46, od§t, 9 a § 24, odst. 3, písm. g) zákona č, 458/2000 sb, vyzýváme vlastníky či
uživatele pozemků, aby odsiranili a oklestili stromoví a jiné porosty V ochranném pásmu, které
ohrožují bezpečný a spolehlivý provoz tohoto vedeni přenosové soustavy,
Zaslánim a následným zveřejněním přiloženeho ,,UPoZoRNĚNi plni ČEPs, a.s,, svoji povinnost
vyplýVajícízezákoná č, 458/2000 Sb,

odstranění nebo okleštění stromoví a jiných porostů musí být provedeno Ve smyslu zákona
č. 458/2000 sb., § 46, odst.g (energetický zákon).
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současně oznamujeme, žg v průběhu li§topadu a prosince 20í6 vyhledaií v|astníky
pozemků, na kter!ých se ochranné pá5mo Vedeni nacházi, zástupci firmy pověřené
spoleěnosti cEPs, a.s., a přoiednají rozsah a zpúsob odstranění a okleštění stromovi a

iiných porostů ohrožuiícíchbezpečnéa spoleh|ivé provozování vedení přenosové soustavy.
s ohledem na všechny okolnosti chceme být nápomocni těm vlastníkům,kteři n€maií
možnost vadný stav urychleně napravit. s ohledem na závažnost této věci bude s Vámi
uzavřena smlouva o způsobu provedení údržbyochranného pásma vedeni.
V připadě poiřeby Vám poskytne bližšiinformace paní lng, Petra Přemyslovská, te|:777633422
Za ČÉPslnvest, a,s. Wřizuje:

ALPlN sPEclAL s.r,o,
V Praze, dne 10,11,2016

Pelhřimovšká 302/10
140 00 Praha 4

PřilohaI orientačnl zákres VedeníV pozemkové mapě s Vyznaěenim lomových, příp, hraničních
podpěrných bodú,
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