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Věe
Žádost o upozorněníveřejnosti v místě působnostiobecníhoúřadu
Yážená panístarostko,váŽený pane starosto,
:.':,

spoleěnostČEPs, a.s., je drŽite|emlicence na přenos e|ektrické
energie podle
zákona č. 458|2000Sb' a v|astnívedení zv|ášťa veImi vysokéhonapětí400 kV a
220 kV a některáVedeníV b|ízkostie|ektráreno napětí110 kV.
1. Dovo|ujěmesi zas|at UPOZORNĚNÍ podle $ 24 odst.3 písm. g) zákona č'
458/2000 Sb. /energetickýzákonl adresovanézejménapro v|astníkypozemků nemovitostí,
kteými procházíochrannépásmo vedeníve|mivysokéhonapětí.
ochranná pásma vedení ve|mivysokéhonapětíjsou definovánav $ 46 a $ 98
výše citovanéhozákona. Zákon zakazuje nechávat růštv ochranném pásmu
porostynad výšku 3 metry .
odstranění a ok|eštěnÍstromoví a jiných porostů,které rostou v ochranných
pásmechvedení přenosovésoustavyCEPS, a. s.' je povinností
v|astníkaa musí
být provedeno tak, aby n.ebyloohroŽeno bezpečnéa spo|eh|ivéprovozování
vedení'
Tímtosi Vás dá|e dovo|ujemepoŽádat,abyste při|oŽené'UPoZoRNĚNí.. pokud
možnoco nejdřívezveřejniIiv Územnípůsobnostivašehoúřaduzpůsobemu vás
obvyk|ým(např' formou vyh|ášky)'a to včetněv mÍstechsezónní rekreace
(chatové
osady,zahrádkářskékolonieapod.).
Zas|áníma nás|ednýmzveřejněnímpři|oŽeného
ČEPS,
,,UPoZoRNĚNí''Zajišt'uje
a.s., svojipovinnostvyp|ývajÍcí
ze zákona č.458/2000sb.
Vedení zv|ášťa veImi vysokého napětí' které prochází katastrem vaší obce
spravujeČEPS, a's., jejíŽadresa je uvedena níŽe,kontaktnÍ
osobou je p.'
Uvítámez vašístrany rovněŽ kaŽdéupozorněnína ohroŽenítěchto zařÍzenÍ,
Jak vyp|ývá z přÍloŽeného,,UPoZoRNĚNí., bude s jednotlivými vlasiníky
dotěených pozemků navázáno jednání bud' zaměstnanci ČEPs, a.s.' nebo
prostřednictvímspolečnoŠti,která bude práce zajišt'ovatdodavatelským
zpŮsobem.
2' Tímto dopisem Vám současně dáváme na vědomí připravovanou údrŽbu
ochranných pásem Vedení, která prochází katastrálnímÚzernímvaší obce.
oznámení o odstraňovánía ok|ešt'ování
stromovídle € 8 odst. 2 zákona c'
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Vám bude doručeno
11411992
Sb. se všemináIeŽitostmi
ve |hůtěstanovené
zákonem.
přípravné
práce,jednánís vlastníkyi činnosti
3. Veškeré
spojenése zajišťováním
odstraňování
a ok|ešťování
stromoví
a iinÝchporostů
budoupro našíspolečnost
jim bylo vystaveno
zajišťovatzaměstnancispolečnosti
K tomutoúčelu
.
jednání..,
prokazovai'
k
kteým se budou
l Yzor viz pří|oha3/.
,,Pověření
Alternativa:v současnédobě připravujemevýběrová řízeni na zhotoviteleprací
preventivn
í/havarijn
í údrŽbyochrannýchpásem vedenívelmi vysokéhoa zvlášt'
(WN
sdě|ímepo uzavřenísmlouvy.
vysokého
a ZVN). Jméno spo|ečnosti
Vybraná společnostbude pověřena kjednání s v|astníky,
kterým se bude
prokazovat.
Vzor ,,Pověření,,
zasí|áme
v přílozeč'3.
S úctou

z a Č E P s ,a . s '
adresa
jménoa podpis
razÍtko,
opráyněného
zaměstnance
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Pří|ohy:

1. ,,Upozornění,,
d|ezákonač.458/2000
sb'
2' ''Oznámení''
d|ezákona č.114l1992sb.
3. ,,Pověření
k jednánÍNzoR l
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