Na základě § 25 odst. 4 h) zákona č. 458/2000 Sb. žádáme vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) o odstranění
nebo okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.
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E.ON Česká republika,
podpěrných

stav vedení nebo jeho provoz, může být prováděna
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E.ON Česká republika,

s.r.o., a za dozoru osoby jf ustanovené.

Odstranění a okleštění dřevin, prosíme, provedte v termínu do 15. listopadu tohoto roku.
Uplyne-Ii
porostů

uvedená
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E.ON Česká republika,

Užitková

tímto, že zaměstnanci

dřevní hmota
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Bližší informace Vám poskytneme na telefonním čísle

JI-tO -111 J33

E.nN Česká republika, 5.r.o.
Regionálnf správa
Písek

I

~

Za E.ON Česká republika,

Poznámka:

008

s.r.o.
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orgánu

ochrany

přfrody

(obec apod.).

odstranění

klest a zbytky

a okleštění

stromoví

a jiných

po těžbě budou zlikvidovány

