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VYROZUMĚNÍ O SOUČASNÉM PROVÁDĚNÍ ÚDRŽBY, ODSTRAŇOVÁNÍ A OKLEŠŤOVÁNÍ 

DŘEVIN A JINÝCH POROSTŮ V OCHRANNÉM PÁSMU ELEKTRICKÉHO VEDENÍ VYSOKÉHO 

NAPĚTÍ –  

 

Vážení spoluobčané, 

v současné době na území Obce Tuchlovice a v jejím okolí, (k.ú. Tuchlovice, k.ú. Srby u Tuchlovic a k.ú. Lány), 

dochází na našich pozemcích k odstraňování a prořezávání stromů a jiných porostů v ochranném pásmu 

elektrického vedení vysokého napětí. Tato údržba je prováděna na základě Energetického zákona č. 

458/2000 Sb. firmou EUROSPEED czech s.r.o. s pověřením od společnosti ČEZ Distribuce, a.s.  

Zdůrazňuji, že tuto údržbu neprovádí Obec Tuchlovice. Pokud uvidíte zaměstnance obce asistovat u 

odstraňování pokácených dřevin, tak je to jen z důvodu odvozu kulatiny, která je stále naším majetkem. 

Doposud firma EUROSPEED odstranila, popř. ořezala stromy a keře na svahu podél v ulice Na Stráži (ul. VI-

VIII), u Dřevěnkova podél silnice a u rybníka za Salakvardou. 

Rozsah zásahu budeme s firmou EUROSPEED ještě řešit, protože jsme přesvědčeni, že byl nadměrný a 

neuskutečnil se podle zásad a podmínek odstraňování a oklešťování dřevin a jiných porostů, které jsou 

vydány firmou EUROSPEED a ČEZ. 

Odstraňování a oklešťování dřevin by mělo pokračovat až do června 2016. Obec Tuchlovice byla prozatím 

vyrozuměna se zásahem na našich pozemcích v těchto lokalitách: 

• kolem rybníka (nádrže) za viaduktem cyklostezky ve směru z Tuchlovic na Srby 

• za lokalitou Malé Záplavy směrem na Kačici 

• v lese v lokalitě V Černé zemi / Mrákavy v k.ú.  Srby u Tuchlovic směrem na Důl Libušín 

Pravidlem pro tyto lokality by mělo být: 

• pracovníci firmy EUROSPEED si nebudou odvážet kulatinu nad 10 cm v průměru - ta je majetkem 

Obce Tuchlovice – zaměstnanci obce si ji následně odvezou 

• místo zásahu by měli pracovníci firmy EUROSPPED uklidit, rozdrtit větve a ostatní dřeviny odvést 

 

Tuchlovice 25.12.2015 

za OÚ Tuchlovice 
Mgr. Jaroslav Pošta v.r. 
starosta obce 
 



 Obecní úřad Tuchlovice 
 U Staré školy 83 
 273 02 Tuchlovice            www.ou-tuchlovice.cz 
 ___________________________________________________________________________ 

IČ: 00235041                                                                                    tel.: 312 657 020 
Bankovní spojení:                           e-mail: obecniurad@ou-tuchlovice.cz  
Č.ú. 388153379/0800, Česká spořitelna, a.s.                                       datová schránka: j6tbsyq  
  

 

 

 

Mapky zásahu: 

 

 

 

 

 

      

 

 


