Informace pro rekonstrukci elektrické sítě v Lučici
Projekt stavby zpracovává pro ČEZ Distribuci, a.s. firma:
MONTPROJEKT, a.s., Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice, IČ: 28494032,
místní pracoviště Havlíčkův Brod, Humpolecká 448, 580 01
Projektant stavby:
Pan Tomáš Jansa, tomas.jansa@montprojekt.cz, tel. 562121482
Stavba je rozdělena do třech samostatných etap, ve kterých dojde k náhradě st. vrchního
venkovního vedení nn 1kV za nové kabelové. Jednotlivé etapy se budou moci realizovat jak
jednotlivě, tak společně. Vše záleží, kdy se podaří dodělat kompletní projektovou dokumentaci
s příslušným stavebním povolením. Je nutné nově projednat všechny stavbou dotčené
pozemky!
•

Vrchní vedení, uložené na sloupech, střešních nosičích a konzolích, bude kompletně
demontováno a nahrazeno kabelovým vedením uloženým v zemi.

•

Tato rekonstrukce vyžaduje u každého odběratele, který je nyní připojen z vrchního
venkovního vedení, montáž nové pojistkové skříně do zdi, nebo plastového pilíře
do oplocení, kde bude pomocí nožových pojistek odjištěn domovní přívod.

•

Pojistková skříň, případně pojistkový pilíř, musí být přístupné z veřejného prostranství (z
ulice) při dodržení minimální výšky spodní hrany pojistkové skříně nad úrovní terénu 60
cm.

•

Z pojistkové skříně (pilíře) bude vyveden kabel (domovní přívod), který bude přiveden
do st. elektroměrového rozvaděče. Stávající umístění elektroměru zůstane zachováno.

•

Veškeré náklady spojené s rekonstrukcí vedení hradí ČEZ Distribuce, a. s., a to včetně
oprav fasád domů, plotů, chodníků, atd., které bude zajišťovat realizační firma.

•

Předpokládaný termín realizace v roce 2023-2024.

Společně s rekonstrukcí elektrické sítě, bude možné realizovat i rekonstrukci veřejného
osvětlení, které nyní vede na distribučním elektrickém vedení, které bude odstraněno. Po
rekonstrukci dojde k výraznému zlepšení vzhledu obce. Nové kabelové vedení zajistí lepší
kvalitu elektrické energie a menší poruchovost sítě.

V případě plánování stavebních úprav dotčených nemovitostí, nebo
komunikací, je nutné vše předem konzultovat s projektantem
stavby. Minimalizujeme tím případně škody na nově opravených
fasádách domů, nebo pozemních komunikacích.

