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Mestský úrad Rajec
Námestie SNP Č. 2/2
01522 Rajec

Vec: Oznámenie o výrube a vyvesenie oznámenia na úradnú tabuľu

Na základe pochôdzky pracovníkmi Stredoslovenskej energetiky -Distribúcie, a.s. (ďalej SSE-D)
na 22kV vedeniach bolo zistené, že porasty v ochrannom pásme vedenia č. 253, ktoré prechádza Vašim
katastrom, dosahujú kritickú vzdialenosť od vodičov a ohrozujú bezpečnosť prevádzky tohto vedenia.
MVM, s.r.o., ako poverená osoba držiteľa povolenia podľa zákona č. 25112012 Z.z. o energetike
a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám preto oznamuje, ako príslušnému dotknutému orgánu
verejnej správy, nutnosť výrubu ochranného pásma predmetného vedenia. Výrub porastov treba
vykonať na lokalitách zakreslených v mapovej prílohe tohto listu.

Vzhľadom na veľký počet vlastníkov, ktorých predmetný výrub obmedzuje a veľký počet vlastníkov,
cez ktorých nehnuteľnosti ochranné pásmo predmetného vedenia prechádza, doručujeme Vám toto
OZNÁMENIE ako poverená osoba SSE-D podl'a §11 ods.3 zákona č.25112012 Z.z, o energetike
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na základe uvedeného Vás žiadame podľa §11 ods.3 zákona č.25112012 Z.z. o energetike
a o zmene a doplnení niektorých zákonov o doručenie výzvy a mapových podkladov, ktoré sú
prílohou tohto oznámenia, vlastníkom verejnou vyhláškou, a to ich vyvesením počas 30 dní na
úradnej tabuli obce. Ak máte možnosť, uvítame i vyhlásenie výzvy a oznámenia verejným
rozhlasom obce.

Prosíme Vás o informáciu mailom na mvmsro@yahoo.com, alebo na mobilné číslo 0907 828 551 - Ing.
Martin Marko, kedy bola vÝzvA vyvesená na úradnej tabuli.

Výzva bola vyvesená dňa (dátum doplní poverená osoba obce/mesta)

Za kladné vybavenie vopred ďakujeme.

S pozdravom

Ing.Martin Marko
konateľ

PTl1ohy:
1. Výzva
2. Fotokópia Poverenia SSE, a.s.
3. Mapová časť
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Príloha Výzva

VÝZVA

Pri revízií 22kV/NN vedenia č. 253 v úseku od Rozvodne po UV 9 - podľa mapových
podkladov, k.ú. Rajec (ďalej len "vedenie") bolo zistené, že porasty vochrannom pásme a pod
horeuvedeným vedením dosiahli nebezpečnú výšku a tým ohrozujú jeho spoľahlivú, plynulú a bezpečnú

prevádzku a tiež je ohrozená bezpečnosť osôb a majetku nachádzajúcich sa v ochrannom pásme a pod
týmto vedením.

Ako spoločnosťpoverená spoločnosťou

Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s. (ďalej SSE-D) - prevádzkovatel'om distribučnej

sústavy a zároveň držitel'om povolenia na podnikanie v energetike Vás týmto v súlade s § 11 ods.
1 a 3 zákona č. 25112012 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov (d'alej Zákon

o energetike)

vyzývame

na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť

prevádzky vedenia a to v rozsahu podľa § 43 Zákona o energetike.

Odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov je možné vykonať do 30 dní.

V prípade ak v stanovenej lehote nedôjde k odstráneniu a okliesneniu nebezpečných porastov
v ochrannom pásme a pod vedením, ktoré ohrozujú jeho spoľahlivú, plynulú a bezpečnú prevádzku
a tiež ohrozujú bezpečnosť osôb a majetku, vykoná odstránenie a okliesnenie SSE-D, príp. ňou poverená
osoba v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z § 11 Zákona o energetike.

Využitie drevnej hmoty po odstránení a okliesnení stromov a iných porastov alebo jej likvidácia je
v pôsobnosti a zodpovednosti vlastníka príslušnej nehnuteľnosti.

Prípadný výrub a okliesnenie stromov a iných porastov je z Vašej strany možný iba
a) za dodržania požiadaviek prevádzkovateľa distribučnej sústavy a požiadaviek bezpečnosti

a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany,
b) po predchádzajúcom odsúhlasení vykonávania prác zo strany SSE-D, za týmto účelom je

potrebné min. 15 dní pred plánovaným začatím prác práce nahlásiť

kontaktnej osobe na tel. 0907828551
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