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� Zápis z ve řejného zasedání Zastupitelstva obce Oudole ň ze dne 25. 10. 2007:  
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
− navržený program zasedání.  
− provést opravu místní komunikace od čp. 55 k čp. 

4 v rozsahu 239 tis. Kč (120 tis. Kč bude hrazeno 
z prostředků obce a 119 tis. Kč bude hrazeno z 
dotace z Programu obnovy venkova Vysočiny 
v roce 2007). 

− vypuštění požární nádrže na základě žádosti 
projektanta, který bude zpracovávat projekt na 
opravu požární nádrže. 

− Směrnici o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů. 

− pověřit finanční komisi kontrolou hospodaření ZŠ 
a MŠ Oudoleň za období od 1. 1. 2005 do dne 
kontroly. 

− Zřizovací listinu Místní knihovny v Oudoleni, 
účinnost zřizovací listiny je od 1. 11. 2007. 

− žádost p. Janáčka, Oudoleň o pokácení vzrostlé 
olše na obecním pozemku z důvodu prosychání 
stromu a možnosti ohrožení vlastního pozemku. 
Pokácení olše provede p. Janáček na vlastní 
náklady a na vlastní nebezpečí, strom bude poté 
změřen, zkubírován, oceněn a dřevo bude p. 
Janáčkovi prodáno. 

− Zastupitelstvo obce schválilo zveřejnit inzerát 
na pronájem pohostinství do Oudoleňských listů a 
do Novin Vysočiny (text inzerátu bude doplněn o 
tuto informaci: pohostinství je možné si 
pronajmout včetně kulturního domu na pořádání 
kulturních akcí). Výše nájmu bude řešena na 
místě. (Předběžně byl stanoven nájem 
pohostinství ve výši 3 tis. Kč měsíčně a nájem 
kulturního domu ve výši 150 tis. Kč ročně.) 
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí výpověď pí. 
Zoubkové ze Smlouvy o pronájmu nebytových 
prostor ke dni 31. 10. 2007. Inventarizace 
pohostinství bude provedena dne 1. 11. 2007 
v 16.00 hodin. 

− na základě žádosti pana S., Oudoleň pokrácení 
tújí u hřiště v dolní části obce z důvodu zajištění 
bezpečnosti při výjezdu na komunikaci č. 3509.  

− provést změnu Řádu ohlašovny požárů – vyřadit 
ohlašovnu z čp. 117 (z důvodu zrušení pevné 
linky) a u ohlašovny u čp. 30 provést změnu tel. 
čísla. 

− žádost paní H., Oudoleň o zajištění veřejného 
osvětlení  v čase příjezdu z odpolední směny. 

− na základě žádosti SDH Oudoleň prominutí platby 
za pronájem kulturního domu a poplatku ze 
vstupného ze dne 6. 10. 2007. 

− zajistit topení pro akce školy: vánoční besídku a 
námořnický bál.  

− projednat na příštím zasedání rozpočet obce na 
rok 2008 a rozpočtový výhled. 

Zastupitelstvo obce neschválilo: 
− objednání novoročenky pro rok 2008. 
Zastupitelstvo obce projednalo: 
− žádost pana K., Oudoleň o opravu mostu před čp. 

100 a čp. 72 - provedení povrchové úpravy 
z důvodu možného promrznutí a roztrhání 
betonové části mostu. Po prověření soupisu 
obecního majetku bylo zjištěno, že tento most 
není v majetku obce a proto nebude v současné 
době opraven. 

− organizaci obecního plesu dne 29. 12. 2007. 
− žádost pana H., Oudoleň o prodej betonových 

sloupků a desek z plotu u školy. Tyto sloupky a 
desky byly firmou Chládek a Tintěra již 
zlikvidovány v době podání žádosti. 

− žádost paní H., Oudoleň o zajištění zajíždění 
autobusu z Chotěboře ve večerních hodinách 
alespoň k zastávce „U váhy“. Bude zjištěn 
provozovatel autobusové linky a bližší podmínky.  

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno: 
− s průběhem rekonstrukce školní kuchyně a 

s vyjádřením Krajské hygienické stanice kraje 
Vysočina, územní pracoviště Havlíčkův Brod 

Nedotýkej se žádných ran, nemáš-li nic, čím bys je obvázal.                                                E. Gruber  
 



k návrhu rekonstrukce školní kuchyně. Žádost je 
třeba doplnit o výkresovou část hrubé přípravny 
zeleniny a samostatné úklidové komory. 

− s průběhem projektu: Obnova centra Oudoleň: tj. 
s provedenými vícenáklady, s pokračováním 
výměny krytiny na střeše školy, s průběhem 
pokládky kanalizace, s přípravou podkladu a 
výběrem čekárny, s výběrem veřejného osvětlení, 
laviček  apod. 

− s dotazem na plnění usnesení Bezpečnostní rady 
Města Chotěboře -  žádost o sdělení informace, 
zda došlo k nějakým úpravám zabraňujícím 
povodňovým škodám. Opatření ze strany 
Havlíčkovy Borové zemědělské a.s. a KSÚS 
Vysočina p. o. k zabránění stoku přívalových vod 
z polí do obce Oudoleň nebylo k dnešnímu dni 
žádné provedeno.  

− se Zápisem o výsledku dílčího přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2007. Při kontrole nebyly 
zjištěny nedostatky.  

− s Výroční zprávou ZŠ a MŠ Oudoleň za školní rok 
2006/2007.  

− Mgr. Zvolánkovou Blankou s informacemi 
z mateřské školy a ze základní školy. 

− s Oznámením o zahájení územního řízení o 
umístění stavby a pozvání k veřejnému ústnímu 
jednání – k umístění stavby „novostavba 
rodinného domu o 1 bytové jednotce 4 + 1 
v Oudoleni“. 

Zastupitelstvo obce vyhlašuje záměr:   
− koupě části pozemku p. č. 787/3, na této části 

pozemku se nachází část místní komunikace před 
čp. 107. Zastupitelstvo obce schvaluje objednání 
geometrického zaměření této části komunikace. 

 
 
 
 
 
 
 

AKTUÁLNÍ  INFORMACE  OBECNÍHO  Ú ŘADU 
 

� UPOZORNĚNÍ – omezení silni čního provozu  
V sobotu 3. listopadu 2007 v dopoledních 
hodinách nebude pr ůjezdná silnice  u Jatek 
z důvodu provádění překopu silnice.   

� Prosíme ob čany o trp ělivost  s probíhajícími 
stavebními pracemi okolo prodejny a kulturního 

domu. Pokud nám počasí bude přát, bude tato 
akce již brzy ukončena.   

� Termín zasedání zastupitelstva obce 
             Příští zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň se 

bude konat ve čtvrtek 22. 11. 2007 od 18.00  
hodin  v kanceláři obecního úřadu. 

   
  Za Zastupitelstvo obce Oudoleň:                                
           Augustin Václav                                                                               
             starosta obce 
=========================================================================== 
� CO NOVÉHO NA VYSOČINĚ   
ŘÍJEN  2007   
Naše kancelář v Bruselu musí sloužit celé 
Vysočině. 
 V úterý 9. října, tedy o dva dny dříve než 
došlo k oficiálnímu otevření Českého domu v Bruselu 
byla v tomto domě otevřena kancelář kraje Vysočina. 
Po několika letech zvažování pro a proti, kdy 
byla nahrazována naše stálá kancelář v Bruselu 
jednak pobytovými programy zaměstnanců krajského 
úřadu, hrazenými z evropských peněz, a jednak 
poměrně častými návštěvami Bruselu, otevřela 
Vysočina společně s dalšími sedmi kraji v Bruselu 
svoji stálou kancelář. 
 Další krok, který musí následovat, je, že 
nabídneme služby kanceláře kraje Vysočina v Bruselu 
našim městům a obcím, mikroregionům, 
podnikatelům, neziskovým organizacím a dalším 
subjektům, které budou vzhledem k postupující 
integraci Evropy a zkracování vzdáleností stále častěji 
řešit některé své záležitosti i v Bruselu. Jsem totiž 
přesvědčen, že jedině při tomto přístupu kraje se naše 
kancelář umístěná v sedmipatrovém domě 
v Bruselské ulici Trone v těsné blízkosti stálého 
zastoupení ČR v Bruselu stane jakousi základnou 
Vysočiny v Bruselu, sloužící všem potřebným. 

 Osobně si nemyslím, že je správné, abychom 
problémy a záležitosti každé firmy nebo vesničky řešili 
v Bruselu. Na druhé straně již z krátkých historických 
zkušeností plyne, že po našem vstupu do Evropské 
unie, je vznik určitého krajského zázemí Vysočiny 
v Bruselu velmi důležité. Zejména pro zachování naší 
konkurenceschopnosti, především potom z hlediska 
prosazování specifických krajských zájmů, je 
existence naší kanceláře nezbytnou podmínkou.  
 Velmi poučná pro nás byla v tomto smyslu 
návštěva bruselské kanceláře nebo v tomto případě 
spíše zastoupení našeho partnerského regionu Friuli-
Venezia Giulia. Rozlehlý dům přímo vlastněný 
italským regionem, čtyři stálí pracovníci, dva stážisté, 
tolik pouze velmi stručná informace o materiálně 
technickém zabezpečení.  
 Za sebe na závěr dodávám, že se pořád 
domnívám, že hlavním obhájcem našich zájmů 
v Bruselu musí být český stát prostřednictvím svého 
stálého zastoupení. Na druhé straně jsem 
přesvědčený, že je správné, pokud kterýkoliv občan 
Vysočiny jedoucí do neoficiálního hlavního města 
Evropy Bruselu, má nyní možnost se obrátit na naší 
kancelář s žádostí o pomoc, radu, sjednání schůzky či 
jinou podporu. 

         Miloš Vystrčil, hejtman Vysočiny, 
www.vystrcil.cz

PRONÁJEM  POHOSTINSTVÍ  A  KULTURNÍHO  DOMU  
      
      Od měsíce listopadu je možnost pronájmu místního pohostinství v Kulturním domě 
v Oudoleni. Pohostinství je možné si pronajmout včetně kulturního domu na pořádání 
tanečních zábav. Bližší informace je možné získat na č. tel.: 569 642 201. 



� HASIČI – webové stránky – fotografie ze života hasičů 
    Sbor dobrovolných hasičů v Oudoleni má svoje  webové stránky: www.sdhoudolen.estranky.cz. 
     Zatím jsou na nich 
zveřejněny pouze základní 
údaje, ale postupně  budou 
doplňovány. Obracíme se proto 
na občany s prosbou o 
zapůjčení fotografií z historie 
života hasičů, ze stavby 
hasičské klubovny apod. 
Prozatím se nám podařilo získat 
pouze tuto fotografii, které nám 
zapůjčil p. Zvolánek, kronikář 
obce. 
===================== 
� Soutěž mladých 

hasičů 
   Sobota 6. října 2007 se pro 
mladé hasiče nesla v duchu 
soutěžení. Zúčastnili se 
branného závodu - podzimního 
kola hry Plamen.  
   Plní sportovního elánu vyrazili 
do Perknova u Havlíčkova Brodu, kde se branný závod konal. Po příjezdu na místo, kde již bylo dost soutěžních 
hlídek, jsme se zaregistrovali a doplňovali jsme družstvo starších, kde nám tři členové scházeli. „Půjčili“ jsme si dva 
členy z Havlíčkovy Borové  a jednoho z Dlouhé Vsi – (takové „mezinárodní družstvo). Jednoho našeho člena 
z družstva mladších jsme „půjčili“ do Havlíčkovy Borové. (Když jsme doladili tyto drobné nedostatky, uskutečnil se 
nástup, kde bylo 24 hlídek mladších, 39 hlídek starších, 5 hlídky dorostenců). Po úvodu, informacích ohledně trati a 
popřání štěstí všem, začal závod (1 hlídka = 5 členů). 
     Délka trati byla zhruba 1,5-2,5 km, cestou se plnily úkoly – poznávání topografických značek, střelba, zdravotka, 

uzlování, ručkování po laně, hasební prostředky. To, že jsme doma 
(v terénních podmínkách) nacvičovali, se vyplatilo, protože 
v konkurenci tolika družstev jsme obsadili pěkná místa a nutno říci, 
že v družstvu mladších běželi i prvňáčci a jejich umístění je velkým 
úspěchem. Po doběhnutí do cíle jsme se nabaštili (byly řízky ;o))) a 
pak jsem se rozprchli po place. Někteří si hráli v lese a okolí, někdo 
sledoval dění na startu a současně i cíli. Samozřejmě jsme také 
dováděli s našimi spolužáky ze školy (Havlíčkova Borová, Jitkov) a 
fandili jim.  
   Když konečně doběhla poslední hlídka dorostu, bylo tolik 
očekávané vyhlášení výsledků.  A moooooc nás potěšilo!!!  

STARŠÍ   z 39 hlídek 
Oudoleň A  2. místo      
Pavliš Josef, Paušíma Jan, Bencová Monika, Slámová Lucie a 
Bencová Adéla.        

Oudoleň B  20. místo 
Kubátová Tereza, Vencová Kristýna, Hamerníková Ivana a 
Veselý Luděk z SDH Havl. Borová, Kalvoda Filip z  SDH Dlouhá 
Ves.       
 

MLADŠÍ   z 24 hlídek 

Oudoleň A  15. místo 
Antlová Kateřina, Hamerníková Jana, Béna Ondřej,  Kubátová 
Kateřina a Bencová Ivana.  
(A také nesmíme zapomenout na Ondráčka Jaroslava, který 
pomohl mladšímu družstvu SDH Havl.Borová).  
 
   V konkurenci mnoha družstev dopadli oudoleňští hasiči 
moooooc dobře. Sice počasí nebylo úplně slunečné, ale hlavně 
nepršelo. Doufejme, že se nám i dále bude tak, a nebo alespoň 
podobně, dařit.                            Vedoucí mládeže SDH Oudoleň 



    

� ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  A  MATEŘSKÁ  ŠKOLA OUDOLEŇ 

Mateřská škola: 
     Měsíc říjen pokračoval v mateřské škole a školní družině v tématech:  „Slunce, voda, vítr .... 
všechno bohatství je tady pro tebe.“ Děti si prohlížely encyklopedie a vyprávěly si o životě v rybníce, 
řece, moři. Poslouchaly a učily se říkanky, písničky k danému tématu. Zkoušely pokusy a poznávaly 
vlastnosti vody. Vyráběly z papíru různé druhy vodních živočichů. Předškoláci k danému tématu 
vyplňovali pracovní listy a prováděli grafomotorická cvičení. 
     Děti z mateřské školy sledují zhotovování lodi z velkých krabic, kterou společně děti ze školní 
družiny připravují s některými rodiči a pí. učitelkou Kmoškovou. 
     Ve školní družině se stala oblíbenou činností práce s výukovými programy na počítačích a dále 
výtvarné a pracovní činnosti. 
      Společně s MŠ a ZŠ Havl. Borová jsme shlédli pásmo pohádek v kině v Krucemburku. Dále děti 
z mateřské a základní školy společně navštívily divadelní představení v Chotěboř: „O kohoutkovi a 
slepičce“. 
     V měsíci listopadu  budeme  při  pracovních  a  výtvarných  činnostech pracovat s novými nápady 
a s novým výtvarným materiálem.                                    pí. Váňová Pavla, učitelka mateřské školy 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Základní škola: 
 
     Už jsou to dva měsíce, co děti opět zasedly do  školních lavic.  
     Školní budova zkrásněla zvenčí a postupně se mění i vnitřní zařízení. Třída, ve které se učí žáci 
všech tří ročníků, je vybavena moderními výškově stavitelnými lavicemi a židličkami. Druhá učebna 
se změnila na školní družinu. Nechybí zde místo pro oddychové aktivity dětí, ale máme tu také 
pracovní stůl se svěráky a s příslušným nářadím a samozřejmě i počítače. Ke stávajícím třem nám 
přibyl čtvrtý. Děti dostaly nový počítač jako sponzorský dar. Předal nám jej pan Zdeněk Dobrý, 
Ph.Dr., člen KSČM. Ve škole mají nyní děti k dispozici čtyři počítače. Ty využívají zejména v družině, 
kde rády pracují s výukovými programy - největší zájem mají o přírodovědu, matematiku a grafické 
studio. Počítačové hry u nás dovoleny nejsou. 
     V říjnu začaly pracovat naplno i kroužky. I když je naše škola malá, snažíme se o to, aby děti 
měly možnost věnovat se svým zálibám a rozvíjet své schopnosti  a dovednosti stejně jako ve  

větších školách. Proto i letos 
pokračuje výuka hry na zobcovou 
flétnu pod vedením paní učitelky 
Kmoškové. Hrají předškoláci, školáci i 
starší žáci, kteří dojíždějí do vyšších 
ročníků do Havlíčkovy Borové. Od 
třetího ročníku se u nás vyučuje cizí 
jazyk - angličtina. Jako kroužek ji mají 
i žáci 1. a 2. ročníku, takže se u nás 
učí angličtině - a to s velkým zájmem 
- všechny děti. Vyučující je paní 
učitelka Stehnová. Ten, kdo rád tvoří 
- kreslí, maluje a pracuje s hlínou - 
navštěvuje výtvarný kroužek. Jeho 
chod střídavě zajišťují paní učitelka 
Tučková a paní učitelka Kmošková.  
     Činnosti ve školní družině jsou 
propojeny s celoročním programem 
Cesta kolem světa, na kterou se 
vydávají školáci společně s dětmi z 

mateřské školy. K závěru se blíží, díky pomoci rodičů, práce na stavbě naší lodi z papírových krabic. 
Ta bude zakrátko k vidění v chodbě školy. Naši malí námořníci se už těší, až vyplujeme… 
                                                                                               Dagmar Losenická, ředitelka školy    
 
 
 
 
 
 
 

 

                P R O D E J    R Y B 
 

     Myslivecké sdružení Oudoleň bude v sobotu 
3.  listopadu  2007  od  11.45  do  12.15  hodin 
prodávat před Ševcechovi ryby. 
 



 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

Pokud jsi dítko či dospělák s duší dítěte a chceš strávit zábavné odpoledne  
ve společnosti draků, dračic a jiných létajících objektů, 

tož neváhej ... a přijď! 
Vstup do vzdušného prostoru povolen všem drakoušům, 

nicméně vlastnoruční výroba se cení! 
 
 

ROZPIS  POHOTOVOSTNÍCH  SLUŽEB  STOMATOLOG Ů – HAVLÍ ČKŮV BROD                         

� KULTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.   -     11. 11.  MUDr. Julie Laštovičková, Kalinovo nábřeží 605, Havlíčkův Brod 569 425 751 

17.    -    18. 11.  MUDr. Naděžda Venosová, Humpolecká 244, Havlíčkův Brod 569 426 107  

24.    -    25. 11.  MUDr. Martina Saidlová, Tyršova 579, Chotěboř 569 429 099 

  1.    -      2. 11.  MUDr. Milana Lánová, Ždírec nad Doubravou 32 569 694 639 

KINO  ŽDÍREC n/D. - LISTOPAD  2007 
5.11. pondělí v 18,00 hodin 
NOVÝ ZÉLAND – ZEMĚ PROTINOŽCŮ 
Poutavé i poučné vyprávění a promítání nádherných 
fotografií a videosekvencí připravili Jiří Mára a 
Štefan Kuna.  Vstupné 50,- Kč 
9.11. pátek v 18,30 hodin 
DENNÍ HLÍDKA                     Nový akční film Ruska. 
Titulky, 139 min., přístupný od 15let, 52,- + 1,- Kč 
13.11. úterý v 9,35 hodin 
RUSALKA HUPSALKA   Pásmo českých filmů pro 
nejmenší.                65 min., přístupný, 16,- + 1,- Kč. 
23.11. pátek v 18,30 hodin 
GYMPL 
Česká komedie o studentech, učitelích, rodičích a 
graffiti., 105 min., přístupný, 54,- + 1,- Kč. 
30.11. pátek v 18,30 hodin 
MEDVÍDEK 
Česká hořká komedie. 98 min., přístupný, 54,- + 1,- 
ÚSCHOVNA KOL 4,- Kč/ ks.  Telefon kina 569 695 907. 
 

PLESOVÁ  SEZÓNA 
OUDOLEŇ 

29. 12. 2007 Obecní ples   -  Hudba: Fortuna 
  9.   2. 2008 Myslivecký ples 
 

HAVLÍČKOVA  BOROVÁ  
12.  1. 2008 Myslivecký ples 
19.  1. 2008 Obecní ples 
26.  1. 2008 Ples Unie rodičů 
  2.  2. 2008 Hasičský ples 

                                                                                            ŽIVOTNÍ   JUBilEUMŽIVOTNÍ   JUBilEUMŽIVOTNÍ   JUBilEUMŽIVOTNÍ   JUBilEUM    
                                    V měsíci listopadu oslaví   
                                           výročí narození: 
                                                                                                                                    Bencová Marie, Oudoleň 94 
                             Vomelová Anna, Oudoleň 65 
                                                                    BLAHOPŘEJEME! 

 

 

KLUB SENIORŮ A ČESKÝ SVAZ 
ŽEN  VE ŽDÍRCI N/D.  POŘÁDAJÍ  
VE STŘEDU 21. LISTOPADU 2007 

OD 17.00 HODIN v novém domě 
s pečovatelskou službou 

LÉKAŘSKOU PŘEDNÁŠKU 
paní Dr. Novákové na téma: 
BOLESTI POHYBOVÉHO 

APARÁTU. 

24. listopadu – 2. prosince                                                                
VÁNOCE NA VESELÉM KOPCI ANEB  HOJ TY ŠT ĚDRÝ VEČERE 
Výstava ve všech objektech přibližuje vývoj zdobení vánočního 
stromečku, tradiční ozdoby, dárky, pečivo, obyčeje. Každý den ukázky 
výroby vánočních předmětů. Otev řeno denn ě od 8.00 do 16.00 hodin  
2. prosince           P ŘEDVÁNOČNÍ JARMARK 
Prodej výrobků lidových výrobců, od 9.00  do 15.00 hodin. 
Otevírací doba:  
mimo konání vánoční výstavy je Veselý Kopec uzavřen. 



Upozornění pro majitele a uživatele pozemků                                                                                              
na dodržování povinností vyplývající ze zákona č. 458/2000 Sb. 

 
     Na základ ě § 25 odst. 4 písm. h) zákona č. 458/2000 Sb. žádáme vlastníky či uživatele nemovitostí 
(pozemk ů) o o řez nebo odstran ění d řevin ohrožující bezpe čný a spolehlivý provoz elektrického 
distribu čního za řízení. 
    Ořez nebo odstranění dřevin musí být provedeno ve smyslu energetického zákona č. 458/2000 Sb. a ČSN EN 
50 110-1 ed.2. Obsluha a práce na elektrickém zařízení následovně: 
Ochranná pásma:  
V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. 
Velikost ochranného pásma, minimální vzdálenosti :                                                                  
Venkovní vedení s napětím vyšším než 1 kV a elektrické stanice jsou podle zákona č. 458/2000 Sb. chráněna 
ochrannými pásmy. Minimální vzdálenosi venkovního vedení do 1 kV vůči porostům stanovuje od 1.10.2007 ČSN 
EN 50 423-1 stejně jako pro venkovní vedení 1 - 35 kV vůči porostům, které nejsou porosty lesními. Pro zařízení 
110 kV jsou vzdálenosti ostatních porostů stejné jako u lesních porostů. Ochranné pásmo nadzemního vedení do 
35 kV je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení na obě jeho strany. 
Pro vedení vybudovaná do roku 1994 je šířka ochranného pásma v lesních průsecích 10 m od krajního vodiče, pro 
vedení vybudovaná po roce 1994 s vodičí bez izolace 7 m, pro vodiče s izolací základní 2 m a pro závěsná 
kabelová vedení 1 m. Pro venkovní vedení 110 kV vybudovaná do roku 1994 je ochranné pásmo 15 m, pro 
venkovní vedení 110 kV vybudovaná po roce 1994 je ochranné pásmo 12 m. Vzhledem k dodržení normované 
vzdálenosti od porostů po celou dobu provozování elektrizační soustavy je třeba při zajišťování ochranného pásma 
vůči porostům volit vzdálenost větší než je normovaná (dorůstání dřevin). 
 

Typ vedení     Min vzdálenost dle 
ČSN 33 3301 (m) 

Minimální  výchozí 
stav (m) 

Ovocné stromy 1,0 2,0 
a) holé vedení 

Lesní a ostatní stromy 1,0 2,0 

Ovocné stromy 0,5 1,5 
Vedení nn 

b) izolované vodiče 
Lesní a ostatní stromy 0,3 0,6 

Ovocné stromy 2,0 3,0 
a) holé vedení 

Lesní a ostatní stromy 2,0 3,0 

Ovocné stromy 2,0 3,0 
b) izol. vodiče SAX 

Lesní a ostatní stromy 0,5 2,0 

Ovocné stromy 0,5 1,5 

Vedení vn 

c) záv.kabel SAXKA, DISTRI 
Lesní a ostatní stromy 0,3 1,3 

Ovocné stromy 3,0 5,0 
Vedení vvn – 110 kV 

Lesní a ostatní stromy 15 (12) 15 (12) 

 
Bezpečná vzdálenost:  
Veškeré práce při odstraňování a ořezu dřevin musí být prováděny nejblíže v bezpečné vzdálenosti od vodičů, 
která je s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru takto: 
u vedení nízkého nap ětí (400/230V)                     1 m od vedení 
u vedení vysokého nap ětí (1 - 35kV)                    2 m od vedení 
u vedení velmi vysokého nap ětí (110kV)             3 m od vedení 
K vodi čům se nesmí pod bezpe čnou vzdálenost p řiblížit ani nástroje ani o řezávané v ětve p ři pádu. Práce, 
při kterých by mohla být ohrožena bezpe čnost osob, technický stav vedení nebo jeho provoz j e nutno 
zadat odborné firm ě, která projedná postup se spole čností ČEZ Distribu ční služby, s.r.o. 
 
Ořez či kácení d řevin, prosíme, prove ďte v termínu do 30.11.2007.  
 
Upozorňujeme majitele nebo uživatele pozemků, že porušení zákonem stanovených povinností v ochranných 
pásmech elektrického rozvodného zařízení se vystavují nebezpečí uložení pokuty ze strany Státní energetické 
inspekce. Uplyne-li stanovená lhůta marně, provedou ořez, případně odstranění dřevin pracovníci ČEZ Distribuční 
služby, s.r.o., na základě pověření od ČEZ Disribuce a.s., přičemž vzniklá dřevní hmota je majetkem vlastníka 
pozemku. 
Bližší informace budou poskytnuty na zákaznické lin ce ČEZ 840 840 840 
 


