Obec Předměřice nad Jizerou
č.p. 132
29474 Předměřice nad Jizerou

Vyřizuje/tel:R.Marečková/725110631
Věc:

V Chomutově, dne 5.9.2018

Žádost o upozornění veřejnosti v místě působnosti obecního úřadu

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
ČEPS, a.s., je držitelem licence na přenos elektrické energie podle zákona č. 458/2000 Sb.
v platném znění a vlastní vedení zvlášť/velmi vysokého napětí 400 kV a 220 kV a některá vedení
v blízkosti elektráren o napětí 110 kV. Na základě této skutečnosti:
1. Dovolujeme si zaslat UPOZORNĚNÍ ve smyslu § 24, odst. 3, písm. f) a g) a dále § 46, odst. 9,
zákona č. 458/2000 Sb. /energetický zákon/ adresované zejména vlastníkům pozemků nemovitostí, kterými prochází ochranné pásmo vedení zvlášť/velmi vysokého napětí přenosové
soustavy.
2. Ochranná pásma vedení zvlášť/velmi vysokého jsou zřízena zákonem a jsou

definována v § 46 a § 98 výše citovaného zákona. Zákon zakazuje nechávat růst v
ochranném pásmu porosty nad výšku 3 metry (§ 46, odst. 9).

3. Odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů, které rostou v ochranných pásmech

vedení přenosové soustavy, je povinností vlastníka pozemku a musí být provedeno tak,
aby nebyl ohrožen bezpečný a spolehlivý provoz vedení.

4. Tímto si Vás dále dovolujeme požádat, abyste přiložené „UPOZORNĚNÍ“ pokud možno

co nejdříve zveřejnili v územní působnosti vašeho úřadu způsobem u vás obvyklým
(např. formou vyhlášky), a to včetně v místech sezónní rekreace (chatové osady,
zahrádkářské kolonie apod.).

5. Zasláním a následným zveřejněním přiloženého „UPOZORNĚNÍ“ zajišťuje ČEPS, a.s.,

svoji povinnost vyplývající ze zákona č. 458/2000 Sb. Vedení zvlášť/velmi vysokého
napětí, které prochází katastrem vaší obce, spravuje ČEPS, a.s..Společnost JETCON
spol. s r.o., jehož adresa je uvedena níže, kontaktní osobou ve věcech smluvních je p.
R.Marečková, tel. 725110631,ve věcech technických je Ing.P.Pulchart, tel. 602489634.

6. Jak vyplývá z přiloženého „UPOZORNĚNÍ“, nedojde-li ze strany vlastníka či uživatele

příslušného pozemku k odstranění porostu v ochranném pásmu vedení ve smyslu § 46,
odst. 9, eneregtického zákona, bude s jednotlivými vlastníky dotčených pozemků
navázáno jednání buď zaměstnanci ČEPS, a.s., nebo prostřednictvím společnosti, která
bude práce zajišťovat dodavatelským způsobem.

