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Pľe vlastnĹkov a užĺvate}'ovpoacmk*v vo v*cĺ

OKL|

[5NtNlA A ÜDSTRÁNtNlA
STRÜlV|oV

v ochrannom pásme vysokonapät'oých rĺedení pod
a
vonkajším
n ízkona pätbvým vedcn ĺm

Upozoľňt"ljerne Vás na povinnnst' udržiavať poraĺty vochrannom
pásme vedęnĺ a p*d vedením maximálne do vyśky
3 rn od zeme. Zároveň
je p*tr*bnć udrřiavať bezlesłe v šíľke4 m po oboch straniách
elektrickáho
vędenĺa^

V pľľpadąže porasty prcľastú qŕšku3 m, je pctrebné u Vašej
strany
zabezpeťĺťĺch ok!ĺesnenie prípadne odstrsnęnie.
Táto povinnosť vyp|yva vlastníkovi, ľesp- užĺvatelbvipaaemku zo zákona
Č'
251/7012 Z- z. o energetike a 0 Zmene a d*plnenĺ ľrĺektoých e6konov
v platnorn ľnení.
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*1- Vfaľa na vykonanie výrubu/ot<liesnEnia stromov a iných pÜrästov foľmou vrrejnej
vyh lášky' tlpozornenĺe
Davĺes s.r"o.

ľJEeáfuťkolá $,8.n1 01

8ľalĺĺlaa

obchodné menü poskyt'üveťelb sťužieb), ako ĺisgba
"...".."' -. fr.ĺľĺesľ'
20497S55
poverená s
ostou Východoslĺrvenská distribučná. a.s. (d'alej len
je
"V5n1, ktorá
dľŽitel'om povolenił na podnikanie v eneľgetike podĺ'a zákona ł.. 2y/za12 7, 7. q energetĺke
a o u m*ne a doplnenĺ niektÜných zákonov, v znenĺ neskorśĺchpredpĺsov
ýmto
*$á'0ł.?.'..'..

VYZÝv*

všetkých vlastníkoą nájomcov alebo správcov {d'alej len -vľastnĺkov") nehnuteľnostĹ na
kto$ch sa nachádzajú elektrickó vędenia spoločnosti V$D, na gdstránenie a okliesneníe
strĺrrnav a iných pot^astov, ktoľéohrozujÚ bezpečnĺrsťalebo spoľahĺivosťprevádzky
elektricĘch vedenĺ distribučnej sústavy a to v rozsahu podl'a $ 43 Zák. č.. Żilfta1Ł 7"" z. v
platnom enení.

Požadnvaný tgrrnín, do ktorého je potrebné vykonať
oy'u b/ok| iesnenĺe j* n?,ł..ł!ł.(,,.

Prĺ vykonávanĺ pľedmetnej Činnostĺje potrebné dbať o bezpečnnsť tivcta a zdravia osÔb
q,konávajúcich pľedmetnú činnost, ako aj o ochranu elektľického vedenia" Ak by x !ýchto
dĺstribúciu*lcktriny, je nevyhnutné o to poŽiadať spoloČnosť
dôvodov bolo potrebné pĺeľušĺť
VsÜ, minimálne 30 dnĺ pred vykonaním predmetnej činnostĺ.
Zároveň" j* pri ĺýkane predmetnej Činnosti spojenqj s prerušenĺm distľĺbrlcie elehriny
potrebná zabezpeřĺť aj dozor osoby s ĺ:svedčenĺmn odbornej spÔsobiĺostĺ podľa $ 23
Vyhĺášky ľvĺPSVłRsR

Č. 5CI8/Ża?9 7. z.-

Bližšĺ*inťoľmácie Vám poĺstne kontaktná

osoba:
priervĺskł,tęt, č' kpntgktnej osoby poskytovateĺ|a)
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{mena,

výrubu a oklĺesnenĺa,spolĺičncsťVSD /
V prípade márn*ho uplynutia lehĺ:$ na rĺykonanie
stromov a ĺných poľästovvzmysl*
povereny poskytovat*i'iloti*b, vykoná vyrub a okliesnenie
drevncj hmcty po Đreze
äp.*o*ni' vypłyuąĺcehoz $11 zákona ć,. 2fi/2a1?. 7. ĺ,,.. Využĺtie Táto Výzva záľoveň
vĺastnĺka nehnutel'nosti'
.
;-; l;tvĺ*äcia "je v plnej kompetencii
povinnosti ýkajricej sa vstupul na Vá$ pozernCIk'
'ł!unrnu**uäcej
si
,pĺn*nie
i'x',J.iu* 4
na zabeĺpečeniespol'ahlivćho prevádzkovania
v rozsahu a spÔs*bom nevyhnutn ýmelęktľickáho vedenia'

:áĺadný vp|yv na kvalitnů a bezpečĺúdistribŮciu
Včasnéa správne orezanig stľomov má
elektrĺckej eneľgÍe ą pre Vašg odberná miesto'
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04' Oenárnenie

ł plánovanom

výrube - NN vedenle

(uviesť všetĘ ldentfiŕođĺć
údajłpaskytavateľeł

obchodnđmgno
5ídlo
Zaĺtripeni*
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Davles s,r.o.
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Kontaktnii asoba {meno, tel.kontakt};

Vec:

en
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rube d
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V súlade s ugtanovenĺm $ 47 ods' 7 lákgna č. 543/2Ü02
7- e" aochrane prirody a kĺajiny
v rnęnĺ nsskorších pľedpiĺnv si d*voľujeme, ako osoba poveren*
drŽjteľom płvol*nia na
pCIdnikanie v en*rgetike podľa zákona č. 251/2012
Z. z.', spłlaČnosťouVýchndosl*venskii

distribučná, a's. ozniĺmĺt,plánovaný výrub dreuÍn/krouttÝch.Poľastov predpokladanom
v
termíne jeho realizá cie ad'ť,:'ł.,,?:.Ý.Í,i.,,,,..ao .łÍ.,.?-,.,?.:?'2:,,*:,.'..
V rámci vyrubu drevín/
krovitých poľäsĺovje pl;ínované odstráneníe a okliesnenĺe strornov ' jných pÜrä5tsył
a
ktgré
ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlłvosťpľevádrky eneľgetických
zariadení"
FlánovanÉ odgtritnpnie
nachddaajú ce
v obci..
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Za poveręnú osĺ:bu

aklĺesnenie stroĺn*v $a vzťahtĺj* na drevinylkľovĺtĺĺpoľa'ty
v

blírkosti

ĺ,ł p, ł, . ź,ĺ;

?-,

nadzemnćh*

elektrick*ho

vedenia

'.Ą
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{meno, priezvisko, ťunkcia, podpis}
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