
[.Ipozornění vlastníkům a uživatelům
pozemků

na povinnosti podle ustanovení s 46 (ochranná pásma) a $ 24 odst. 3 písm.
g) zákona č. 45812000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní

správy v energetických odvětvích o změně některých zákonů

Společnost ČpPS, a.s., je 
","r,",[iL':-;*5l"íÍ,:ůP vedení zvlášť a velmi vysokého

napětí. Současně se vznikem těchto vedení knim byla zřízena iochranná pásma, která mají
charakter oprávnění k cizím nemovitostem. Podle výše citovaného zákona tato práva svědčí
společnosti ČEPS' a.s.
Podle ustanovení s 46 výše uvedeného zákona je ochranné pásmo souvislý prostor
v bezprostřední blízkosti vedení vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách
vedení ve vodorovné vzďálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče
vedení na obě jeho strany u vedení o napětí 400 kV 20 (25) m , u napětÍ 220 kv 15 (20) m
a u napětí 1 10 kV 12 (15) m' (stanoví se dle doby stavby vedení)
Energetický zákon zakazuje vlastníkům nechávat v ochranném pásmu nadzemního vedení
růst porosty nad výŠku 3 m.
Katastrálním územím vaší obce prochází vedení přenosové soustavy, vlastněné
a provozované naší společností, u kteréhoje výše uvedená vzdálenost 25 m na obě strany
měřeno od krajních vodičů tohoto vedení'
Podle $ 24 odst. 3 písm' g) Žádáme vlastníky či uŽivatele pozemků, aby odstranili a oklestili
stromoví a jiné porosty v ochranném pásmu, které ohroŽují jeho bezpečný a spolehlivý
provoz.

Zasláním a následným zveřejněním přiloŽeného ,,UPoZoR\trĚNÍ" zajišt'u;e ČEPS' a.s., svoji
povinnost vyplývající ze zákona č' 45Bl2000 Sb.
odstranění nebo okleštění stromoví a jiných porostů musí být provedeno ve smyslu zákona
č. 45812000 Sb., (energetický zákon).

MoVÍ A R
V oBDoBÍ VEGETAČNÍHo KLIDU V TERMÍNU Do 3 1 . o:. zo t: t

Současně oznamujeme, že v termínu (od 20.lI.2012 do 31.12.2012) vyhledají vlastníky
pozemků, na kterých se ochranné pásmo nachází, zástupci společnosti pověřené ČEPS, a.s.,
aprojednají rozsah azpůsob odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožu.|ících
bezpečné a spolehlivé provozování vedení přenosové Soustavy. S ohledem na všěchny
okolnosti chceme být nápomocni těm vlastníkům, kteří nemají moŽnost vadný stav urychleně
napravit' S ohledem na závaŽnost této věci bude o dohodnutém postupu pořízena písemná
dohoda.

V případě potřeby Vám poskytneme bliŽší informace p. ing. Václav Mráz, tel.: 603583251

Dne:26.11.2012
Za CEPS. a.s. ,,,(1,.i ./L -.-
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