Západoslovenská distľibučnáa.s. Bratislava
Tím spľávy energetických zariadení Seveľ Tľenčín

VYZVA
7

Západoslovenská distľibučná, a.s. v súlade
so Zákonom č. 25ll20l2 Z.z, S 11 ods. l' 3
o eneľgetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskoršíchpľedpisov

vyzýva
všetkých vlastníkov, nájomcov alebo spľávcov /d'alej len vlastníkov/
nehnuteloností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektľické
vedenia v majetku Západoslovenskej distľibučneja.s. na odstľánenie
a okliesnenie stľomov a iných poľastovo ktoľéohľozujúbezpečnost' alebo
spol'ahlivost' pľevádzky vedení distribučnej sústavy a to v ľozsahu podloa
$43 Zákona č. 251'12012 Z.z. v platnom zneni.

PožadovanÝ konecn Ý teľmínvvkonania n

c ie 7 .1.2019

Že táto lehota uplynie máľneo Západoslovenská distribučná, a.s.
vykoná odstľánenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle opľávnenia
vyplývajúceho z $ 11 Zákona č,.25ll20l2 Z.z. v platnom znení.

V pľípad e,

Využitie dľevnej hmoty po oľeze alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii
a zodpovednosti vlastníka nehnutel'nosti.

o

nevyhnutné vypnutie vedenia zbezpečnostných dôvodov pľe prípad
výľubu a orezu porastov je nutné požiadat' v lehote min. 25 dní pľed
plánovanou ľealizáciou pľác Západoslovenskú distľibučnúa.s.,
tel. č. 03216533320 _ p. Bc. Patľik Valo

V Trenčíne,9.11.2018

(TPOZORIYEIVIE
pre vlastníkov a užívatel'ovpozemkov
vo vecr
,

OREZ(I a VYRUBII STROMOV
v ochľannom pásme vonkajšíchvedení vysokého napätia,
v blízkosti a pod vonkajšímvedením nízkeho napätia.
Upozoľ ujeme Vás na povinnost'udľžiavať stľomy a kľíkyv ochrannom pásme vedení a pod vedenÍm
maximálne do vyšky 3 m od zeme. Zárove je potľebnéudľžiavaťbezlesie v šíľke4 m po oboch
stľanách elektľickéhovedeniao

V pľípade, že stromy a kľíkypľerastrĺnad v šku 3 m je potľebnéz Vašej stľany zabezpečit' ich
oľezanie ľesp. vyrezanie. Ak sa stľomy pľiblížilik vodičom vedenia na už nebezpečn vzdialenosť' je
možnépožiadat' v lehote min. 25 dní od plánovaného teľmínuprác o vypnutie vedenia a to
špecialistu spľávy podl'a obce.
u pľíslušného

Táto povinnosť vypl va vlastníkovi ľesp. užívateloovipozemku zo zákona č. 25112012 Z.z. v platnom
znení.

Včasnéa správne oľezanie stľomov má zásadny vptyv na
elektrickej eneľgie aj pre Vaše odbeľnémiesto.

kvalitn

a bezpečnri dodávku

