Mestskí arad Banská Bystrica

i-tójum

2 9 -01- 2018

Adresa

vv-s

Nasaznacka: 0917 732 448

Dátum

26.1.2018

Vec: Oznámenie o vyrube a vyvesenie oznámenia na úradnú tabul'u
Na základe pochódzky pracovníkmi Stredoslovenskej energetiky -Distribúcie, a.s. (d'alej SSE-D)
na 22kV/NN vedeniach bolo zistené, ze porasty v ochrannom pasme vedenia c. ..IQ.lt...., ktoré

prechádza katastrom ...Ü.O.^M

, dosahujú kritickú vzdialenosf od vodicov aohrozujú

bezpecnosf prevádzky tohto vedenia. JPRL, s.r.o., ako poverená osoba drzitel'a povolenia podl'a zákona
c. 251/2012 Z.z. oenergetike aozmene a doplnení niektorych zákonov Vám preto oznamuje, ako
príslusnému dotknutému orgánu verejnej správy, nutnosf vyrubu ochranného pasma predmetného
vedenia. Vyrub porastov treba vvkonaf na lokalitách zakreslenvch v mapovei prílohe tohto listu.

Vzhl'adom na vel'ky pocet vlastníkov, ktorych predmetny vyrub obmedzuje a veVky pocet vlastníkov,
cez ktorych nehnuteVnosti ochranné pasmo predmetného vedenia prechádza, dorucujeme Vám toto
OZNÁMENIE ako poverená osoba SSE-D podl'a §11 ods.3 zákona c.251/2012 Z.z, oenergetike
a o zmene a doplnení niektorych zákonov.

Na základe uvedeného Vas ziadame podl'a §11 ods.3 zákona c.251/2012 Z.z. oenergetike

a o zmene a doplnení niektorych zákonov o dorucenie vyzvy a mapovych podkladov, ktoré sú
prflohou tohto oznámenia, vlastníkom verejnou vyhláskou, a to ich vwesením pocas 30 dní na
úradnei tabuli obce. Ak mate moznosf, uvítame i vyhlásenie vyzvy a oznámenia verejnym
rozhlasom obce.

Prosíme Vas o informáciu mailom na lukac.jozef@jprl.sk, alebo na mobilné císlo 0917 732 448 - Mgr.

Jozef Lukác, kedy bola VYZVA vyvesená na úradnej tabuli.

Vyzva bola vyvesená dña

(dátum doplní poverená osoba obce/mesta^

Za kladné vybavenie vopred d'aküíéme.
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vykonny riáditel'

Príloha Vyzva

VYZVA

^H ??kV/NN vedenia C...1O.... - linky v súbehu vúseku podl'a mapovych podkladov, k.ú.

AJ!&(d'alejj len ,,vedenie")) bolo zistené,, ze py
porasty v ochrannom pasme
pasme apod
apod
ihli nebezpeánú
b
horeuvedenym vedením dosiahli
vysku a tym ohrozujú jeho spol'ahlivú, plynulú a bezpecnú
prevadzku a tiez je ohrozená bezpecnosf osob amajetku nachádzajúcich sa v ochrannom pasme apod
tymto vedením.

Ako spolocnost' poverená spolocnost'ou

Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s. (d'alej SSE-D) - prevádzkovatePom distribucnej
sústavy a zároveñ drzitel'om povolenia na podnikanie v energetike Vas tymto v súlade s § 11 ods.
1 a 3 zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike v znení neskorsích predpisov (d'alej Zákon
o energetike)
vyzyvame

na odstránenie a okliesnenie stromov a inych porastov, ktoré ohrozujú bezpecnosf alebo spol'ahlivosf
prevádzky vedenia a to v rozsahu podl'a § 43 Zákona o energetike.

Odstránenie a okliesnenie stromov a inven porastov je mozné wkonaf do 30 dní.

Vprípade ak v stanovenej lehote nedójde
k odstráneniu aokliesneniu nebezpeenyeh porastov
v ochrannom pasme apod vedením, ktoré ohrozujú jeho spol'ahlivú, plynulú a bezpecnú prevadzku
a tiez ohrozujú bezpecnosf osób a majetku, vykoná odstránenie a okliesnenie SSE-D, príp. ñou poverená
osoba v zmysle oprávnenia vyplyvajúceho z § 11 Zákona o energetike.

Vyuzitie drevnej hrnoty po odstránení a okliesnení stromov

a inych porastov alebo jej likvidácia je

v pósobnosti a zodpovednosti vlastníka príslusnej nehnutel'nosti.

Prípadny vyrub a okliesnenie stromov a inych porastov je z Vasej strany mozny iba
a)
za dodrzania poziadaviek prevádzkovatel'a distribucnej sústavy apoziadaviek bezpecnosti
a ochrany zdravia pri práci a poziarnej ochrany,

b)

po predchádzajúcom odsúhlasení vykonávania prác zo strany SSE-D, za tymto úcelom je
potrebné min. 15 dní pred plánovanym zacatím prác práce nahlásif

kontaktnej osobe na tel. 0917 732 448
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Vyhradne pre potreby ziádatera. Poskytovanie tohto dokumentu tretímI osobám be'z pred^ádzajúceHo pisomnéhoUi)s^S6E-D, a.s. je zakázané.

