JPRL, s.r.o., M.R. Stefánika 2465. 093 01 Vranov nad TodI'ou
¡

Mesísky úrad Bj IOS ;íá By strica 1
i

Mestsky úrad Banská Bystrica

2 0 -12- 2G!7
Oslo

Ceskoslovenskej armády 26
974 01

PP-2

i ,

Banská Bystrica
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7057/2017

Dátum

20.12.2017

Vec: Oznámenie o vyrube

Na základe pochódzky pracovníkmi SSE, a.s. na 22 kV vedení VN c. 490,491/492,336 bolo
zistené, ze porasty v ochrannom pasme VN vedenia, ktoré prechádza katastrom Radvañ, dosahujú
kritickú vzdialenosf od vodicov a ohrozujú bezpecnost' prevádzky tohto vedenia.
JPRL, s.r.o., ako poverená osoba drzitel'a povolenia podl'a zákona c. 251/2012 Z.z. O energetike
aozmene a doplnení niektorych zákonov Vám preto oznamuje, ako príslusnému dotknutému orgánu
verejnej správy, nutnost' vyrubu ochranného pasma predmetného vedenia.
Plánovanyzaciatokvyrubuje v termine od 22. 01.2018 do 31.03.2018.
Vyrub porastov treba vykonaf na lokalitách zakreslenych v mapovei prílohe tohto listu.
VzhVadom na vel'ky pocet vlastníkov, ktorych predmetny vyrub obmedzuje a vel'ky pocet vlastníkov,

cez ktorych nehnutel'nosti ochrannépasmo predmetného vedenia prechádza:
vyzvu resp. oznámenie o vyrube dorucujeme ako poverená osoba SSE, a.s. verejnou

vyhláskou podl'a §11 ods.3 zákona c.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorych zákonov.

Na základe uvedeného Vas preto ziadame o dorucenie vyzvy a mapovych podkladov, ktoré sú
prílohou tohto oznámenia, vlastníkom

verejnou vyhláskou a to ich vyvesením pocas 30 dní na

úradnej tabuli obce. Ak mate moznost', uvítame i vyhlásenie vyzvy a oznámenia verejnym
rozhlasom obce.

Za kladné vybavenie vopred d'akujeme.
S pozdravom
Mgr. Jozef Lukác
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Príloha Vyzva

VYZVA VLASTNÍKOM NEHNUTEENOSTÍ , CEZ KTORÉ
PRECHÁDZA ELEKTRICKÉ VEDENIE
Pri revízii VN vedenia , ktoré prechádza k.ú
Radvan
vid' aj mapová príloha bolo zistené, ze porast v ochrannom pasme vedenia dosiahol nebezpecnú vysku a tym ohrozuje
spol'ahlivú a bezpecnú prevádzku tohto dólezitého vedenia, a taktiez je ohrozená bezpecnosf osób
nachádzajúcich sa v ochrannom pasme tohto vedenia. JPRL, s.r.o., ako poverená osoba drzitel'a
povolenia podfa zákona c. 251/2012 Z.z. O energetike a o zmene a doplnení niektorych zákonov Vara
oznamuje ze v najblizsom období vykoná vyrub stromov a inych porastov v ochrannom pasme
vedenia, a to pri dodrzaní podmienok ochrany zivotného prostredia.
Na základe uvedeného Vas preto spolocnost' JPRL, s.r.o. v zmysle § 11 ods. 2 a 3 zákona
vyzyva k odstraneniu stromov a krov v ochrannom pasme tohto vedenia, a to na nehnutePnostiach
vo Vasom vlastníctve resp. správe.

1.

V prípade Vásho nezáujmu vykonat' tieto cinnosti Vám zároveñ oznamujeme, ze
zamestnanci JPRL, s.r.o. vstúpia na Vas pozemok v rozsahu a sposobom
nevyhnutnym na vykon povolenej cinnosti (§11 zákona o energetike) za úcelom
odstránenia stromov a krov.

2.

V prípade Vásho záujmu vykonat' tieto cinnosti Vas prosíme o dohodnutie
podmienok vyrubu so spolocnosfou JPRL, s.r.o. - kontakt je na obecnom resp.
mestskom úrade.

Ochranné pasmo vonkajsieho elektrického vedenia je podl'a §43 ods. 2 zákona vymedzené zvislymi
rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného
vodica. Tato vzdialenost' je pri napátí 22 kV 7 m na lesnych pozemkoch a 10 m na nelesnych
pozemkoch. Podl'a §43 ods.5 zákona v ochrannom pasme vonkajsieho elektrického vedenia a pod
vedením je zakázané pestovaf porasty z vyskou presahujúcou 3m. Vo vzdialenosti presahujúcej 5m od
krajného vodica vzdusného vedenia je mozné porasty pestovaf do takej vysky, aby sa pri páde nemohli
dotknúf vodica elektrického vedenia. PodFa §43 ods.6 zákona ja vlastník pozemku povinny umoznif
prevádzkovatel'ovi prístup apríjazd kvedeniu ana tentó úcel umoznif prevádzkovaterovi udrziavaf
vol'ny pruh pozemkov (bezlesie) v sírke 4m po oboch stranách vonkajsieho nadzemného elektrického
vedenia. Jedná sa o vyrub v súlade zo zákonom c. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (§47 ods. 4
tohto zákona) ako aj s ostatnymi platnymi zákonmi v ochrannom pasme vedení. Drevná hmota bude
ponechaná na mieste, resp. uprataná na okraji ochranného pasma, k spracovaniu vlastníkovi (nájomcovi
alebo správcovi).

VvkonávateF vvrubov
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Vyhradne pre potreby ziadatefa. Poskytovanie tohto dokumentu tretfm osobám bez predc

Vyrub VN 336 Podhaj 60

POBJ: 26647
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Vyrub YN 336 BB, Podháj 60

Vyrub VN Polná 54
PP:69689902
POBJ: 26645
Obj:20000
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