Na základě § 25 odst. 4 g) zákona č. 458/2000 Sb. žádáme vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) o odstranění,
nebo ořez stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.
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Odstranění a okleštění dřevin, prosíme, provedte v termínu do 15. lístopadu tohoto roku.
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