fell PLATAN
SLUŽBY A VZDELÁVANIE V KRAJINÁRSTVE A LESNÍCTVE

zmluvný partner

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENIE
o údržbe priesekov pod elektrickými vedeniami sústavy 22 kV
Pri revízii 22 kV vedenia č.:..293., ktoré prechádza kat. územím ... Pravenec... bolo zistené,
že porast v ochrannom pásme vedenia dosiahol nebezpečnú výšku a tým ohrozuje spoľahlivú
a bezpečnú prevádzku tohto dôležitého vedenia a taktiež je ohrozená bezpečnosť osôb
nachádzajúcich sa v ochrannom pásme tohto vedenia.
Podľa zákona č. 656/2004 Zb. o energetike § 10 ods. 1, je energetický podnik oprávnený
odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť
rozvodných zariadení. Ochranné pásmo vonkajšieho vedenia je podľa § 36 ods. 2 vymedzené
zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na
vedenie od krajného vodiča. Táto vzdialenosť je 10 m mimo les a v lese 7 m pri napätí 22
k V vrátane.
Podľa § 36 ods. 5 v ochrannom pásme vonkajšieho elektrického vedenia a pod vedením, je
zakázané pestovať porasty s výškou presahujúcou 3 m. Vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od
krajného vodiča vzdušného vedenia je možné porasty pestovať do takej výšky, aby sa pri páde
nemohli dotknúť vodiča elektrického vedenia.
Jedná sa o výrub v súlade zo zákonom č. 543/2002 Zb.§47 ods.4 o ochrane prírody a
krajiny, ako aj s ostatnými platnými zákonmi v ochrannom pásme vedení, drevná hmota bude
ponechaná na mieste, resp. uprataná na okraj ochranného pásma, k spracovaniu majiteľovi.
Výrub sa bude vykonávať v priebehu mesiacov ....november - december..................
Dotknutý majitelia sa môžu vyjadriť na obecnom úrade v .... Pravenec............. Táto Verejná
vyhláška je podľa zákona č. 656/2004 Zb. § 10 považovaná za oznámenie o výrube porastov
v ochrannom pásme vedenia, ktoré je energetický podnik povinný oznámiť 15 dní vopred.
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Vykonávateľ výrubov: PLATAN - Marián Zauška
Pribinova 10/A, 960 01 Zvolen
IČO: 40241823
M arián ZAUŠKA IČ DPH: SK1045660143
(D Tel.: 0905 313 034
i-mail: majozauska@gmail.com

Toto oznámenie sa vyhlási ako verejná vyhláška v mieste obvyklým spôsobom a vyvesí sa na
úradnú tabuľu Obecného úradu v ....Pravenci... na dobu 15 dní. Posledný deň vyvesenia je
dňom doručenia.
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