
 

 

Plán rozvoje lokální distribuční sítě – ARMEX ENERGY a.s. 

v období 2015 – 2024 

 

Provozovatel lokální distribuční soustavy ARMEX ENERGY a.s. zveřejňuje v souladu se zákonem č. 

458/2000 Sb., v platném znění, §25, odst. 11, písm. j) informace o předpokládaném rozvoji distribuční 

soustavy pro nejbližší období. 

 

Jedná se o záměry zařazené ve střednědobém plánu, které se můžou dle aktuálních požadavků změnit. 

Plánované modernizace a rozšiřování elektrorozvodné lokální distribuční soustavy prochází 

schvalovacím procesem přes majitele pozemků a infrastruktury ARMEX HOLDING, a.s., případně na 

základě podnětu od provozovatele lokální distribuční sítě ARMEX ENERGY a.s.  

 

Rozvojové investice i periodická údržba zajištěné vlastníkem infrastruktury ARMEX HOLDING, a.s. 

 

Rok 2015 

- Repase transformátoru 630 kVa; 

- Repase transformátoru 400 kVa; 

- Rekonstrukce hlavní rozvodny. 

Rok 2016 

- Výměna sestavy rozbočných pojistkových skříní pro objekty M, N, O, P; 

- Celková rekonstrukce podružné rozvodny NN-RH_A. 

Rok 2017 

- Rozšíření distribuční sítě v části areálu pro objekty C, Q, R. 

Rok 2018 

- Rozšíření trafostanice DC_1457 (TS4) a příprava území pro investiční výstavbu v sektoru 

Benešovská (zahájeno rozšiřování distribuční sítě v úseku B1); 

- Rozšíření LDS v sektoru Folknářská (novostavba haly T – nové OM); 

- Úpravy měření v areálových rozvodnách; 

- Úpravy měření v budově A (nová OM). 

Rok 2019 

- Celková revize trafostanice DC_1403 (TS1) a výměna proudových transformátorů MTP na VN 

straně; 

- Dokončeno rozšíření LDS v sektoru Benešovská (novostavba B1, vč. V.O. – nová OM); 

- Příprava území pro investiční výstavbu v sektoru Liberecká (zahájeno rozšiřování distribuční 

sítě v úsecích L0 až L3, včetně novostavby haly L1 (nová OM); 

- Úpravy měření v objektech A, T a CEMEX. 



Rok 2020 

- Celková revize trafostanice DC_1456 (TS3); 

- Instalace monitoringu dodávek elektřiny (kvalitoměrů) pro trafostanice DC_1403, DC_1456, 

DC_1457 a pro objekt B1; 

- Úpravy rozvodů a měření pro zřízení nových OM v budovách G a I (nové provozovny); 

- Úpravy rozvodů a měření OM v budově P (změny provozoven); 

- Další rozšiřování LDS v sektoru Liberecká (úseky L2-L3 a L5-L6). 

Rok 2021 

- Celková revize vrchního vedení VN (přívod k distribuční trafostanici DC_1457); 

- Další rozšiřování LDS v sektoru Liberecká (zahájení výstavby hal L5 a L6 vč. V.O., příprava území 

pro investiční výstavbu v úseku L4, resp. L7); 

- Úpravy rozvodů, venkovních skříní a měření v úseku objektů B, Bk, C, ČS a DSP (v souvislosti se 

stavebními úpravami budovy Bk) včetně zřízení nových OM (změny užívání). 

Rok 2022 

- Rozšíření LDS v sektoru Liberecká (novostavby L5, L6 a L7 – nová OM). 

Rok 2023 

- Rozšíření LDS v sektoru Liberecká (novostavby L2-L3, vč. V.O. – nová OM). 

Rok 2024 a dále 

- Aktuálně nejsou do budoucna plánovány žádné rozsáhlé modernizace, ani rozšíření distribuční 

sítě, vyjma průběžné modernizace elektroměrů.  

 

Aktualizováno v Děčíně dne 26. 10. 2022 

Dušan Richtr                                               
vedoucí správy majetku ARMEX HOLDING, a.s.       

 

Petr Svoboda 
Specialista nákupu ARMEX ENERGY a.s.                                              

 

 

 

 

 


