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Nitra, ?5 0Ki.2010
Váženýpán starosta,
žiadameVás o zverejneniepri|oženej
Výzvypre majiterovnehnuterností
vo veci odstráneniaa orezania
stromov a iných porastov ohrozujúcichbezpečnosť
a spolah|ivosťprevádzky e|ektrickýchvedení
nachádza,iúcich
sa na nehnuternostiach
vo V|astníctve
a užívaní
občanovVašejobce'
|nÍormovaniezdvori|o žiadamevykonaťformou relácie v miestnom rozh|ase a vwesením vl'zvY
spósobommiestneobvyk|ým,
resp-na úradnej
tabu|iobce po dobt]30 dníod jej doručenia.
zvereinenieMýzwpožadujeme
v sú|ádeso zákonomč,25L/20L2
z.z. v p|atnomznení,nako|kokonáme
vo verejnomzáujme.
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Západoslovenskádistribučná'a.s.'Bratislava
Správa energetickýchzariadeníStred

VYZVA
Západoslovenská
distribučná,
a.s.v súladeso Zákonom
č'.251|20|2
Z.z. $ l l ods. l' 3
o eneřgetikea o zmene niektorýchzákonov v zneníneskorších
předpisov

vYzvva
všetlcých vlastníkov, nájomcov alebo správcov /d'aIej len vlastníkov/
n€ h nutel'ností,na kto4ých sa nachádzajúnadzemnéi podzemnée|ektrické
vedenia v majetku Západoslovenská distribučná, a.s. na odstránenie
a ok|iesnenie stromov a iných porastov' ktoré ohrozujú bezpečnost'a|ebo
spol'ah|ivost'prevádzky vedení distribučnejsústa}Ta to v rozsahu podl'a
$43 Zákona č,25|12012Z,z. v p|atnom znení.

PožadovanÝ
konečný
termínwkonania prác ie 15.3.2019
Uvedenésa netýka takých stavov, kde pri nadzemných el. vedeniach je
porast alebo konáre vzdialené od vodičov menej ako 2m. V takýchto
prípadochje orez potrebné
vykonaťzo stranyv|astníka
ihneď.
V prípade' žetáto lehota up|yniemárne, Západos|ovenskádistribučná, a.s.
vykoná odstráneniea okliesneniestromova pořastovv zmysleoprávnenia
vyplývajúcehoz $ 11 Zákona č,25|120|2Z'z. v p|atnomznení.
Využitiedrevnej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je v p|nej kompetencii
a zodpovednostivlastníkanehnutel'nosti.
0 neryhnutné tTpnutie vedenia z bezpečnostnýchdóvodov pre prípad
výrubu a orezu porastov je nutné požiadat'v lehote min. 25 dní pred
p|ánovanourealizáciouprác Západoslovenskú
distribučnú,
a.s.
te|.č.+42l 37 776 3286Ing. Martin Pecho

V Nitre .......25.10.2018.

UPOZORNENIE
pre vlastníkova užívatel'ov
pozemkov
vo veci

OREZU u WRUBU STROMOV
v ochrannompásmevonkajších
lysokonapát'ovýchvedenía v blízkostia pod vonkajším
nízkonapátoovým
vedením.
UpozorňujemeVás na povinnost'udržiavaťstromy a kríky v ochrannompásmevedenía pod vedením
maximá|ne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebnéudržiavat' bez|esiev šírke4 m po oboch
stranáchelektrického
vedenia'
V prípade'že stromy a kríky prerastúnad výšku 3 m je potrebnéz Vašej strany zabezpečit'
ich
orezanie resp. lryrezanie.Ak sa stromy priblížilik vodičomvedenia na už nebezpečnú
vzdia|enosť,je
možnépožiadat'v Iehote min. 25 dní od p|ánovanéhotermínu prác o vypnutie vedenia a to
u príslušného
špecialistusprávy podlnaobce.
Táto povinnost' vyp|yva v|astníkoviresp. užívate|'ovi
pozemku zo zákona č.25112012Z.z. v p|atnom
znení.

Včasnéa správne orezanie stromov má zásadný vpl}.v na kvalitnúa bezpečnú
dodávku
elektrickej energie aj pre Vašeodberné miesto.

