Č. j.

Výzva k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů a stanovení
rozsahu
Vážení,
při kontrole nadzemního elektrického vedení distribuční soustavy na pozemku parc. č., obec, kat.
území, který je dle údajů z katastru nemovitostí ve Vašem vlastnictví, bylo zjištěno, že vzrůstem
stromů a jiných porostů dochází k porušení § 46 odst. 9 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
(energetický zákon), který stanoví „V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno vysazovat
chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 m“.
Shora uvedenou zjištěnou skutečností je ohrožen spolehlivý a bezpečný provoz zařízení distribuční
soustavy, jejímž provozovatelem je společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, sídlo Děčín Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502 (dále jen „ČEZ Distribuce“), jež je zastoupena níže
uvedenou osobou.
Upozorňujeme Vás, že porušením zákazu stanoveného v § 46 odst. 9 energetického zákona se
podle § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona fyzická osoba dopouští přestupku a
právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu podle § 91a odst. 1 písm. o)
energetického zákona. Za přestupek může Energetický regulační úřad udělit pokutu až
100.000,-Kč a za správní delikt pokutu až 15.000.000,-Kč.
Vyzýváme Vás proto k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů rostoucích na Vašem
pozemku, které ohrožují bezpečný a spolehlivý provoz zařízení distribuční soustavy, nejpozději
do 30. září 2017, a to v rozsahu dle § 46 energetického zákona. Informace k provedení Zásahu
včetně stanovení rozsahu jsou pro typ vedení 35 kV nad vaším pozemkem uvedeny v ČSN EN
50110-1 a v grafické podobě na http://www.cezdistribuce.cz/ v oddíle Distribuční soustava.
Při provádění odstranění, okleštění a likvidaci stromoví a jiných porostů je nutné dodržovat bezpečné
vzdálenosti od elektrického zařízení dle platných norem.
Dle příslušných ustanovení energetického zákona, má provozovatel distribuční soustavy 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 a výše jen „Zásah“) v případech, kdy tak po předchozím upozornění a stanovení
rozsahu neučinil sám vlastník či uživatel.
S ohledem na shora uvedené prosím sdělte, zda Zásah provedete sami nebo zda ho zajistí
skupina ČEZ skrze smluvního partnera, a to do 15 dní od obdržení této výzvy jedním
z následujících způsobů:


kontaktní osobě na tel. č.: +420 777 023 084 (Bc. Tomáš Růžička)



e-mailem na adresu:



poštou na adresu:

prorezy@seznam.cz
Lesní práce Krkonoše s. r. o.
Na Valech 526, 543 02 Vrchlabí

Pokud Zásah nebude proveden v požadované lhůtě, bude Zásah proveden provozovatelem
distribuční soustavy prostřednictvím níže uvedené osoby, přičemž dřevní hmota bude složena
zpravidla na hranici ochranného pásma.
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Děkujeme za Vaši součinnost pro zajištění podmínek bezpečného a spolehlivého provozu
zařízení DS.
za ČEZ Distribuce, a. s.
zmocněnec provozovatele DS na základě plné moci:

……………………………………
Podpis
Jméno, příjmení a funkce: Ing. Aleš Nejedlý, jednatel
Název společnosti: Lesní práce Krkonoše s. r. o.
IČO: 25276140
Sídlo: Na Valech 526, 543 02 Vrchlabí
na základě plné moci ze dne 16. ledna 2017
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