Velmi vysoké napětí 110 kV – kabelové vedení
Rádi bychom vás upozornili na právo provozovatele distribuční soustavy (PDS) odstraňovat
a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných
porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v případech,
kdy tak po předchozím upozornění a stanovení rozsahu neučinil sám vlastník či uživatel (§ 25
odst. 3 písm. g, zákona č.458/2000 Sb., dále jen EZ).
Pro podzemní vedení 110 kV jsou definovány následující pojmy a vzdálenosti:
Ochranné pásmo (OP) – ochranným pásmem zařízení elektrizační soustavy je prostor
v bezprostřední blízkosti tohoto zařízení, určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a k ochraně
života, zdraví a majetku osob. V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno vysazovat trvalé
porosty (EZ, § 46 odst. 10), dále dle odst.12 v OP i mimo ně je každý povinen zdržet se jednání,
kterým by mohl poškodit elektrizační soustavu nebo omezit nebo ohrozit její bezpečný a spolehlivý
provoz a veškeré činnosti musí být prováděny tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení.
Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy 110 kV činí 1 m po obou stranách
krajního kabelu.

Pozn. Objekty zakreslené v obrázku neodpovídají reálnému měřítku, slouží pouze k intuitivnímu vyobrazení
požadovaných vzdáleností a stromoví
Legenda:

Prostor v bezprostřední blízkosti zařízení elektrizační soustavy (žádné stromy či větve se nesmí
nacházet v červeně šrafované oblasti)
Oblast minimální vzdálenosti ořezu stromoví (což znamená, že žádné stromy či větve se nesmí
nacházet ani ve žlutě šrafované oblasti)

Uvědomujeme si, že často není v silách majitelů pozemku porost udržovat, proto nabízíme naši
maximální součinnost – jsme připraveni zásah provést prostřednictvím našeho smluvního
odborného dodavatele na naše náklady ve vzájemně dohodnutém termínu, což zaručí
bezpečnost a zákonnost celého zásahu.
O provedení zásahu je možno zažádat prostřednictvím telefonního čísla naší zákaznické linky
800 77 33 22 nebo zasláním požadavku na info@eon.cz Zároveň jsme samozřejmě připraveni
v souladu s energetickým zákonem uvést dotčený pozemek po provedení zásahu do původního stavu
a na náš náklad odstranit veškerý vzniklý klest a zbytky po zásahu. Využitelnou dřevní hmotu
zanechává zhotovitel vzájemně dohodnutým způsobem na pozemku.

