Plán rozvoje distribuční soustavy ZVU a.s. v Hradci Králové
na období 2016 - 2020
Předem je třeba upozornit na skutečnost, že LDS ZVU se nachází
v průmyslovém areálu, poměrně hustě zasíťovaném, lze říci vzhledem
k současnému využití až „předimenzovaně“, a proto v rámci areálu ZVU není
plánován výraznější rozvoj distribuční sítě.
1. Hlavní cíle plánu rozvoje jsou zaměřeny




na udržování stávajících hlavních rozvodů v odpovídajícím technickém stavu,
na zajišťování dodávek zemního plynu všem odběratelům v požadovaném
množství a kvalitě,
na výstavbu přípojek pro případné nové technologie či pro případné nové
odběratele.

2. Rozvoj distribuční soustavy v oblasti Starý závod
 STL plynovod 90 kPa
Potrubní přípojka DN 40 je v délce cca 130m pro nového odběratele. Výhledově se
zatím nepředpokládá s dalším rozšířením.
 STL plynové rozvody 90 kPa a NTL plynové rozvody 2 kPa
Rozšíření hlavních rozvodů se zatím nepředpokládá. Přípojky novým odběratelům,
navýšení odběrů pro nové technologie, modernizace měření množství – bude řešeno
individuálně dle skutečné potřeby.
Další rozšiřování plynových rozvodů se předpokládá v rámci projektu decentralizace
zásobování teplem – počítá se se zřizováním přípojek plynu a s výstavbou malých
lokálních plynových kotelen (projekt se připravuje).
3. Rozvoj distribuční soustavy v oblasti Nový závod
 STL plynovod 90 kPa
Potrubní přípojka DN 80 pro Skladovou halu, kterou má v pronájmu společnost
TOPSERVIS Hořice, v délce cca 260m. Výhledově se zatím nepředpokládá s dalším
rozšířením.
 STL plynové rozvody 90 kPa a NTL plynové rozvody 2 kPa
Rozšíření hlavních rozvodů se zatím nepředpokládá. Přípojky novým odběratelům,
navýšení odběrů pro nové technologie, modernizace měření množství – bude řešeno
individuálně dle skutečné potřeby.
Další rozšiřování plynových rozvodů se předpokládá v rámci projektu decentralizace
zásobování teplem – počítá se se zřizováním přípojek plynu a s výstavbou malých
lokálních plynových kotelen (projekt se připravuje).

Tento plán je zpracován pro účel zveřejnění informací provozovatele distribuční
soustavy, které jsou požadovány na základě stávající platné legislativy.
Upozorňujeme, že se jedná o předběžný plán, který není závazný.
O případných změnách budou
provozovatelem distribuční soustavy.
V Hradci Králové, dne 21. 1. 2016
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