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VEREJNÁ vyrrlÁŠxĺ
oZNÁMENIE

o údľžbe pľieselĺov pod etektľickými vedeniami sústavy Nht

Pri revízií vedenia nízkeho napätia č' 10353, ktoré prechádza kat. územím Klokočov, bolo

zistené, že porast v ochÍannom pásme vedenia dosiahol nebezpečnú výšku, a tým ohľozuje

spol'ahiivu ä bezpečnú pľevádzku tohto dôležitého vedenia' ataktiežje ohĺozená bezpečnosť

o'sôb nachádzajúcichsa v ochĺannom pásrne tohto vedenia.

Podl'a zŕtkona č. 25112012 Zb. o eneťgetike $ 11 ods. l a 3,je energetický podnik oprávnený

odstraňovať a oklíesňovať stromy a ine porasty ohĺozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť

rozvodných zanadeni' ochĺanné pásmo vonkajšieho vedenia je podľa $ 43 ods. 2 vymedzené

zvislými rovinami po oboch stľanách vedenia vo vodorovnej vzdiďenosti meranej kolmo na

vedenie od kľajnéhó vodiča' Tátovzdia\enosť je pľe vodiče so základnou izoláciou 4 m mimo

les av lese 2 m pri napäÍi od 1 kV do 35 kVvrátane.

Podl'a $ 43 ods. 5 v ochrannom pásme vonkajšieho elekhickeho vedenia a pod vedením je

zakázaňé pestovď trvalé porasty s qýškou presahujúcou 3 m. Vo vzdialenosti presahujúcej 5

m od kĺajného vodiča vzdušného vedeniaje možné porasty pestovať do takej vyšky, aby sa

pri páde nemohli dotknúť vodiča elektrickeho vedenia.

Jedná sa o ýrub v súlade zo zákoĺom č). 54312002 Zb. $47 ods. 4 o ochĺane prírody a

krajiny, ako aj s ostatnými plafuými zrákonmi v ochĺannom pásme vedeĺĹ

Výrub sa bude vykonávať vtermíne: September 2019 - December 2019. Dotknu!ý

majitelia sa môžu vyjadľiť na obecnom úľade v Klokočove'
Táio Verejná vyhláška je podľa zákona ó. 25tl20l2 Zb' $ 11 považovaná za oznámeĺie

o výrube pb'u'tóu v ochľaľurom pásme vedenia, ktoré je energeticlqi podnik povinný oznátmiť

15 dní vopľed.

Dňa:

023 o1

Vykonávateľ výrubov: Lesostav Sever s' r. o.
oščadnica 8' 023 0í oščadnica
ICO:. 3SO14lZl
lč opľt: sK2020096606
Tel.:04í 4s231 55
E' maill lesostavsever@lesostavsever.sklČ

Toto oznámenie sa vyhlási ako verejná vyhtáška v mieste obvyklým spôsobom a vyvesí sa na

uradnú tabul'u obecného uradu v Klokočove na dobu 30 dní. Posledný deň vyvesenia je dňom

doručenia'
V zmyste tejto Verejnej vyhlášky wzývame dotknutých majitel'ov na odstránenie
porastov ľastúcich v ochľannom pásme uvedeného NN vedgnia do 3o dní od

v3rvesenia tohto oznámenia'
Využitie drevnej hmoty po odstľánení a okliesnení stromov a iných porastov alebo
jej likvidácia je v pôsobnosti a zodpovednosti vlastníka pľíslušnej nehnutel'nosti.
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