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Otrokovice , 3 .9.2012

Věc: Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na ořez
popř. odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehtivý provoz zařízeni
distribuční soustavy

Vsouladu sustanovením $ 25 odst. 4 písmeno h) zákona č. 458/2000 Sb.,
v platném znění, Vám v příloze zasilátme Upozornění vlastníkům či uživatelům
nemovitostí (pozemků), -na kteých se nachází distribuční zaÍízení, jehož
provozovatelem je E.oN Ceská republika, s.r'o.

Tímto si Vás dovolujeme požádat, abyste přiložené Upozornění (plakát) co
nejdříve zveřejnili formou veřejné vyhlášky ve Vaší územni působnosti způsobem
u Vás obvyklým (úřední deska, kabelová televize, místní rozhlas, internet atd.)' a
to včetně oblastí sezónní rekreace.

Zasláním a následným zveřejněním přiloženého Upozornění plní společnost

. E.oN Česká republika, 
".'.o., 

.uoji povinnost vyplývajicí ze zákona e. +stlzooo\ Sb. Podle ustanovení tohoto zákona má provozovatel distribuění soustavy právo
vstupovat a vjíŽdět na cizí nemovitosti v souvislosti se zÍizaváním a
provozováním zařizení distribuční soustavy, a dále odstraňovat a oÍezávat
stromoví a jiné porosty ohrožující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení
distribuční soustavy v případech' kdy tak po předchozím upozornění neučinil sám
vlastník či uživatel.

Pokud vlastníci či uživatelé nemovitostí (pozemků) neodstraní nebo
neprovedou ořez dřevin způsobem a v termínu, jak je uvedeno v Upozornění,
oznamujeme Vám, že zaměstnanci E.oN Ceská republika' s.r.o' nebo společností
pověření zhotovitelé, vstoupí následně na dotěené pozemky a provedou nezbytné
zásahy do dřevin na náklady E.oN'

Věříme, že Vy i Vaši občané pochopíte důležitost provedení qýše
zmíněných opatření pro zajištění bezpečné a spolehlivé dodávky elektrické
energie a předem děkujeme za spolupráci.
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