Havarijní plán LDS Háje
Havarijní plán pro předcházení a řešení stavů nouze je zpracován v souladu s ustanovením
zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
Účelem havarijních plánů je určení postupu k předcházení vzniku a řešení stavů nouze a
mimořádných situací, které mohou při provozu LDS nastat.
Základní popis LDS:
Administrativní budova Praha 4 - Háje, Opatovská 964/18
Vlastnické právo: THESEA Admin s.r.o., Arkalycká 877/4, Praha 4
Provozovatel LDS: PREměření, a.s., Na Hroudě 2149/19, Praha 10
Provozovatel nadřazené DS: PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5
LDS je pravidelně revidovaná a kontrolovaná. Elektrická energie, pro zásobování budovy je
zajištěna z distribuční sítě PREdistribuce, a.s. z hladiny 22 kV. LDS je napájena pouze
z jednoho napájecího bodu – jedna transformační stanice VN/NN (22/0,4kV), proto nelze
zajistit dodávku elektrické energie při stavu nouze ze sousední sítě nebo nadřazené DS
a nejsou zde připojeny žádné zdroje elektrické energie (nelze LDS provozovat jako ostrovní
provoz).
Vzhledem k technickému charakteru LDS (napěťová hladina 22/0,4kV) se nepředpokládají
žádné závažné havarijní stavy nebo stavy nouze. LDS má dostatečnou rezervu pro
přenášený výkon s vysokou provozní spolehlivostí. Všechny běžné provozní poruchy nebo
poruchy vyžadující stavebně-technický zásah jsou odstraňovány dle vyhlášky č. 540/2005
Sb. o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, především dle §5,
§7 a §10.



odběratel dostane informace k havarijnímu servisu s uvedenými kontakty.
po obdržení hlášení o poruše jsou vysláni pracovníci na místo a porucha je dle výše
uvedené vyhlášky odstraněna.

Všechny ostatní poruchové stavy nebo stavy nouze většího rozsahu (zahrnující větší území
než je území dané LDS) spadají do havarijního plánu u nadřazené distribuční soustavy (DS).
Při výpadku dodávek elektřiny ze sítě VN není k dispozici žádný náhradní zdroj elektřiny.
Odstraňování poruch
KORMAK Praha, a. s.

zajišťuje

v pracovní

dny

Telefon pro nahlášení poruchy LDS Háje: 733 143 143

PREměření, a. s.

V ostatní

dny

