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Vyjádření k žádosti o umístění bezdrátových hlásičů BMIS na podpěrné body
distribuční sítě nízkého napětí v rámci akce:
Protipovodňová opatření obce Vítějeves
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme, že souhlasíme s umístěním bezdrátových hlásičů jako
varovného systému na podpěrných bodech vrchního vedení nízkého napětí (dále PB) v obci Vítějeves
za těchto podmínek:
-

-

-

-

technologie bezdrátových hlásičů nesmí omezovat přístup k energetickému zařízení
z veřejného prostranství a nesmí zakrývat výstražné tabulky a značky
budou dodrženy vzdálenosti od vrchního vedení 1kV dle platných norem; zejména
PNE_333302 a pro práci v blízkosti NN vzdálenosti dle ČSN EN 50110-1 ed.2
na jednom PB budou umístěny 2 reproduktory, pokud bude nutné umístit 3 ks reproduktorů,
musí být umístěny tak, aby neomezovaly přístup k energetickému zařízení z veřejného
prostranství
před vlastní instalací bude uzavřena Smlouva o umístění zařízení (bezúplatná) s daným
úřadem - vlastníkem bezdrátových hlásičů
součástí smlouvy bude přesná specifikace PB k umístění zařízení, včetně fotografie a
zákresu v katastrální mapě (umístění na parc.č. u čísla popisného) a počet a směr
reproduktorů
hlásiče budou umístěny pouze na betonových PB a pouze v místech, kde není žádné
odbočení, rozpojení nebo ukončení páteřní sítě
vzhledem k připravované rekonstrukci distribuční sítě v obci Vítějeves a plánovanému
nahrazení vrchní sítě podzemním kabelovým vedením, umožníme konečnému uživateli
provádět následnou péči a údržbu na instalovaném zařízení pouze do doby realizace
rekonstrukce sítě (předběžně plánováno na rok 2022).

V případě dotazů a upřesnění kontaktujte našeho technika Ing. Zemana (462 113 161,
martin.zeman02@cezdistribuce.cz)
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