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A. LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVA
název lokální distribuční soustavy ................. TP Hořátev
licence na distribuci ERÚ1 ............................. 121118809
odpovědný zástupce uvedený v licenci ......... Radek Vaníček
(dále jen „LDS“)

B. PROVOZOVATEL LDS
Provozovatel lokální distribuční soustavy ...... KIMM Invest, s.r.o.
se sídlem .................................................... Pekařská 601/8, Praha 5 – Jinonice, PSČ 150 00
IČ ................................................................ 26436515
zápis v obchodním rejstříku vedeném ....... Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka C 82072

C. POPIS LDS
Lokální distribuční soustava TP Hořátev byla vybudována za účelem zásobování elektrickou energií uživatelů prostor
Technologického Parku Hořátev, Hořátev 104, Zvěřínek, PSČ 289 13. Distribuční území je vymezeno v platné licenci na
distribuci ERÚ.
LDS je připojena k regionální distribuční soustavě ČEZ Distribuce, a.s. 22 kV. Předávacími body jsou přívodní pole rozvaděče
vysokého napětí v rozvodně VN. Distribuční síť LDS je tvořena venkovním vedením vysokého napětí (22 kV) vč.
transformačních stanic VN/NN a kabelovým vedením nízkého napětí (0,4 kV).
Provozování LDS zajišťuje provozovatel převážně vlastními silami. Pro činnosti vyžadující specifickou odbornost jsou najímáni
specialisté.
Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena dle ČSN 33 2000-4-41, a to v síti:
vysokého napětí ......................................... uzemněním neživých částí, vzájemným pospojováním
nízkého napětí ............................................ samočinným odpojením od zdroje, pospojováním
Distribuce a dodávka elektřiny konečným zákazníkům je uskutečňována na základě smluv o sdružených službách dodávky
elektřiny na úrovni nízkého napětí. V rámci rozvoje Technologického Parku Hořátev se předpokládá dodávka do méně než 50
odběrných míst konečných zákazníků.

D. DALŠÍ INFORMACE
licence na distribuci elektřiny ERÚ

121118809

licence na obchod s elektřinou ERÚ

141634285

licence na výrobu elektřiny ERÚ

111332125

ID registrovaného účastníka trhu OTE 2

5849

EAN registrovaného účastníka trhu OTE

8591824584903

nadřazená síť

ČEZ Distribuce, a.s.

číslo nadřazené sítě

0061

předací místo vedlejší sítě

0987

EAN předávacího místa PDS3/LDS

859182400609327718

napětí předávacího místa

22 kV

počet transformačních stanic

2

celkový instalovaný výkon TS4

5 830 kVA

přenosová kapacita (rez. příkon)

2 500 kW

1

ERÚ – Energetický regulační úřad
OTE - operátor trhu s elektřinou OTE, a s.
3
PDS – provozovatel distribuční soustavy
4
TS – transformační stanice
2
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Technické parametry distribuční sítě LDS
Napěťová hladina

nn

vn

počet

29

0

délka kabelových vedení

km

5,0

0,0

délka venkovních vedení

km

0,0

0,4

počet zákazníků k 31.12.2017

E. PRAVIDLA PRO PROVOZOVÁNÍ LDS
V souladu s § 25 odst. 12 zákona 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a
o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, přejímá provozovatel pro LDS v přiměřené míře
Pravidla provozování distribuční soustavy regionálního provozovatele distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s., na níž
je LDS připojena.

F. SEZNAM DŮLEŽITÝCH KONTAKTŮ LDS
kontaktní osoba

funkce

telefon

e-mail

Radek Vaníček

prokurista

+420 325 545 303

vanicek@kimm-invest.cz

Tomáš Turnhöfer

mistr energetiky

+420 325 545 439

turnhofer@kimm-invest.cz

služba u vstupu do areálu

bezpečnostní služba

+420 325 545 311

recepce@tph.cz

hlášení poruch

vrátnice

+420 325 545 309

info@kimm-invest.cz

korespondenční adresy

KIMM Invest, s.r.o.
Hořátev 104
289 13 Zvěřínek

+420 325 545 311

info@kimm-invest.cz

uveřejňování informací způsobem umožňujícím dálkový přístup (webové stránky)

www.kimm-invest.cz

G. SCHVÁLENÍ PRAVIDEL
Pravidla provozování lokální distribuční soustavy byla schválena provozovatelem LDS. Připomínky ke znění pravidel jsou
zákazníci oprávněni předkládat písemnou formou na korespondenční adresu provozovatele LDS.
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