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(kv)

Holévodiěe (m)

7 (0\'
Nad 35 do ,1,10vČetně
1 2( 1 5 ) '
do 31. 12.1994
Vedení
vybudovaná
Nad 1 do 35 vietně

Vodičese základní
izolací(m)

2
5

lzoIovaný kabelový
svstém (m)
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pásmo 1 m' V ochranném
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Pro vedeníNN, VN, WN je v tab.č.2 uvedenanejkratší
(z
ok|ešt'ovány
vedení- na tutovzdá|enostmusíbýt porostyprůběŽně
vodičů
venkovního
porostupři větru).
přírůstku
čivychý|ení
ročního
důvodu

.

pásma,kteréje Vymezeno
stanicse zásah provádív rozsahuochranného
U e|ektrických
v tab.č'3.
vzdá|enosti
uvedených
ve vodorovné
rovinami
svis|ými

TabuIkaé.2:Vzdá|enostmezivodiěia vegetacípro provedenízásahu:
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VedeníNN
do AC 1kV

Typ vodiěů

Meznístav vodlčůod porostu
pro provedení
zásahu (m)

ho|é
vodiče(B)

2,0

vodičese základníizolací(C)

.t6

'1,5

kabe|ový
izo|ovaný
systém(|)

VedeníVN nad Ac 1kV do AC
45 kV včetně

holévodiče(B)

?^

vodičese zák|adníizo|ací(C)

3,0

kabe|ový
izolovaný
systém(|)

2,0
4,5

VedeníWNnadAc 45 kV do 1,l0kV včetně

TabuIkač.3:
Druhstanice

ochrannépásmo

|íceobvodového
nebovnějŠího
vyŠŠím20 m od op|ocení
e|.stanica stanics napětím
U venkovních
zdiva
neŽ52kVv budovách
e|.stanica věŽovýchstanics
U stoŽárových
převodemnapětíz úrovně
nad 1kVa
venkovním
neŽ52kV
menší
a zděnýchel.stanics převodem
U kompaktních
neŽ52kV
napětíz Úrovněnad 1kVa menŠí

půdorysu
staniceve všech
7 m od vnějŠístrany
směrech
pláštěstaniceve všechsměrech
2 m od vnějšího

Doba provedenízásahu
.
.
.

k|iduvyjmapřípadu,kdy
Kácenídřevinmimo |es se provádízpravid|av době vegetačního
k|idu'
vegetaěního
mimo
období
kácení
umoŽní
správníorgán
v |esese provádíce|oroěně.
Kácenídřevin
období
vegetačního
Doporuěené
obdobíjevšakprvnípo|ovina
ořezvětvíjemoŽnýce|oročně.
k|idu)se
- tedy obáobíod března do Června.
ořez v zimnímobdobí(dobavegetačnÍho
nedoporučuje.

stanovenov Žádnémprávnímpředpisea zá|eŽína
k|iduneníjednoznačně
obdobívegetačního
místním
orgánuochranypřírody,ktenýtoto můŽestanovitv rámcisvéhostanoviskak Žádostemo
povo|enínebo oznámeníkácení.Výjimkutvořípřípady,kdy je dřevinoupřímoohroŽenprovoz
vedení.
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k Živýmčástem
prostředky
pracovními
a jinýmivěcmi přib|íŽit
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bezodk|adně
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na te|.č.800225577 poruchová|inka
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apod.),
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m|ha,
vítr,
(bouře,
si|ný
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prostředím.
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prostředky
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