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-- Nábytkové a stavební truhlářství, CNC obráběcí stroj  
-- Montáž a údržba elektroinstalací, Prodej elektromateriálu 
-- Montáž a údržba veřejného osvětlení, Hledání poruch a trasování vedení 
-- Práce jeřábem V3S,  Práce vysokozdvižnou plošinou MP10 a MP13 
-- Zavážka sutin, Výkopové práce bagrem JCB MIDI CX 

 

   

 

          

       Žadatel: Město Mnichovo Hradiště  

                  Masarykovo náměstí 1, 295 21 

 

   

 

       Investor:      

        

 

 

 

 

Věc: Vyjádření k existenci zemních kabelů veřejného osvětlení pro akci:  

„Nabídka prodeje pozemků pro bytovou výstavbu“ v tzv. lokalitě Jihozápadní 

město, v Mnichově Hradišti. 

 

 
 

V dotčené oblasti se nachází stávající vedení veřejného osvětlení. 

Při budování nové výstavby v nové lokalitě musí být vybudováno nové veřejné osvětlení a nový 

spínací bod pro napájení a spínaní veřejného osvětlení v nové lokalitě. 

Pro centrální spínání veřejného osvětlení nového spínacího bodu bude využito signálu z koncového 

svítidla v původní lokalitě. 

 

V případě dotazů nebo zásahu do vedení veřejného osvětlení, kontaktujte správce osvětlení, firmu 

ELTRO ŠŤASTNÝ, s.r.o., tel. 326 771 189. 

 

 

 
 

 

     v Mnichově Hradišti 28. dubna 2017 

                          Marek Šťastný – ELTRO 

          
          ......................................... 



Dobrý den pane Šindeláři,
předávám vyjádření od svých kolegů k Vašemu plánovanému záměru.
 
Zajištění budoucích energetických požadavků pro předmětné zájmové území bude řešeno umístě-
ním nových DTS v provedení (CTSbb 630/1).
Předběžně dle obecného odhadu navrhuji 4x DTS viz grafická příloha. Vzhledem k energetické 
náročnosti zájmového území s ohledem na stáv. zapojení DS VN bude provedeno vyvedení
nového vývodu z rezervního pole RVN TR VVN/VN Mnichovo Hradiště vč. zapojení budoucích 
DTS do stáv. DS VN. Počet budoucích DTS vč. umístění a zapojení do DS VN je pouze orientační,
závazné podmínky lze stanovit po doložení skutečných požadovaných energetických bilancí bu-
doucí lokality. Případné přeložky DS budou řešeny dle zák. č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů, §47 odst. 2 tj. na náklady subjektu, který jejích potřebu vyvolá.
 
Přílohy: sit. plánek, návrh rozvoje DS
 
S pozdravem
 
 
Pavel Kos
Regionální reprezentant - Střed
 
cid:image001.png@01D10B2E.710B1D50
 
ČEZ Distribuce, a. s.
Vyskočilova 1461/2A, 140 00 Praha 4
tel: 724 785 350
e-mail: pavel.kos@cezdistribuce.cz
www.cezdistribuce.cz

TS CTSbb 630/7
Mnichovo Hradiště - Lékárna
RVN KKTT
2x TR 630kVA

poz. č.808/2 k.ú. Mnichovo Hradiště,
dílčí geodeticky oddělená část poz.
cca 56m2 předmět odkupu.

Žadatel požaduje prostorové posunutí stáv.
podp. bodu č.195 (střešník) cca 2m po
obvodovém zdivu čp.102. Technické řešení:
umístit nový střešník viz návrh žadatele vč.
provedení nového propojovacího vedení
AYKY16 z nadzemního vedení AYKYz16 do
stáv. kab. skříně č.102.

Stáv. kab. skříň SR 502 č.R278 demontovat
vč. umístění nové kab. skříně SR 502 do
obvodového zdiva čp.292. Přepojení stáv.
kNN 2x AYKY 240, 1x AYKY 120, 2x přívodní
vedení pro čp.292 a čp.305.

Stáv. kab. skříň SR 402 č.R236 demontovat
vč. umístění nové kab. skříně SR 402 do
obvodového zdiva budoucího objektu.
Přepojení stáv. kNN 3x AYKY 240.

SV 100
Stáv. podp. bod č.47 doplnit kab.
skříní SV 100 vč. provedení kab.
svodu AYKY 35 z nadzemního ved.
AYKYz35. kab. skříň je místem
připojení poz. č.188/1 tj. rozhraním
mezi provozovatelem DS a odběratelem.
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Nový koncový podp. bod doplněný
svislým ÚO Flb vč. provedení
uzemnění tj. ekvipotenciální
kruhy + svodič přepětí. Podp. bod
musí být veřejně přístupný.

Podmínkou uložení budoucího kab. vedení VN 22kV
do poz. č.2561/42 je zajištění trvalé přístupnosti
předmětného zařízení tj. prostor ochranného pásma
(1m na každou stranu) nesmí být zaplocen a musí
byt veřejně přístupný. 

SS 100

nový AYKY 120Stáv. kab. skříň SR 402 č.R10,
rezervní pozici č.02 využít pro
vyvedení nového kab. vedení
AYKY 120 směr SS 100 poj. 125A.

TS1 - 1x630kVA

TS2 - 1x630kVA

TS3 - 1x630kVA

TS4 - 1x630kVA

kVN nová trasa

MB_6634 Mnichovo Hradiště-Kofola

MB_6046 Mnichovo Hradiště-21 Pila

MB_6258 Mnichovo Hradiště-4 Hrozen

MB_6257 Mnichovo Hradiště-1 Salabka

MB_6575 Mnichovo Hradiště-19 Za tratí

MB_5942 Mnichovo Hradiště-LIAZ Vodárna
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MB_MHR_, MHR_ Mnichovo Hradiště
Stanice VVN/VN

MB_1226 Mnichovo Hradiště-ČSAD

MB_0227 Mnichovo Hradiště-Lidl

MB_5852 Mnichovo Hradiště-5 MŠ

MB_6356 Mnichovo Hradiště-8 DPS

MB_7017 Mnichovo Hradiště-TVS TR

MB_5895 Mnichovo Hradiště-7 Kino

MB_5748 Mnichovo Hradiště-3 Škola

MB_5979 Mnichovo Hradiště-Černá ul.

MB_5857 Mnichovo Hradiště-6 Kotelna
MB_5622 Mnichovo Hradiště-2 Dukelská

MB_0080 Mnichovo Hradiště-U rozvodny
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