
 
 

 

 

 

Předpokládaný rozvoj lokální distribuční soustavy elektrické energie 

společnosti 

Local Energies, a.s. 

 

 

 
 

Výhled na roky 2023-2027 
 

Společnost Local Energies, a.s. v souladu s § 25 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, o podmínkách 

podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změnách některých zákonů (dále 

Energetický zákon) a Pravidel provozování lokální distribuční soustavy Local Energies, a.s., zveřejňuje 

základní informace o předpokládaném rozvoji lokální distribuční soustavy (dále LDS) na roky 2023 – 

2027 (výhled). 

Informace o předpokládaném rozvoji LDS zahrnují údaje o plánované výstavbě, významných 

rekonstrukcích a opravách rozvoden a vedení VVN, VN a NN v zásobovacím území Local Energies, 

a.s. a to na období následujících pěti let. 

Zveřejněné informace o předpokládaném rozvoji LDS Local Energies, a.s., mají pouze informativní 

charakter. Akce zařazené do tohoto přehledu vycházejí z koncepce rozvoje distribučních sítí. Local 

Energies, a.s. upozorňuje na možnost změny těchto zveřejněných informací v důsledku aktuálního stavu 

a nových požadavků na trhu s elektrickou energií. Informace o předpokládaném rozvoji LDS budou 

v souladu s Energetickým zákonem a Pravidly pro provozování lokální distribuční soustavy Local 

Energies, a.s. aktualizovány jedenkrát ročně.  

 

 

 

Termín příští aktualizace – leden 2024.  

 

Bližší informace o plánovaných akcích je možno získat na adrese:  

Local Energies, a.s.  

třída 3. května 1171 

763 02 Zlín, Malenovice  

T +420-577-533-111  

 
 

Ve Zlíně, Malenovicích, leden 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Výhled plánovaných akcí na roky 2023 – 2027 společnosti Local Energies, a.s. 

 

 
Částečná rekonstrukce a oprava NN a VN rozvoden průmyslový areál v Malenovicích    2023 

Připojení nového objektu – přípojka VN 22 kV v lokalitě Malenovice  - Trní  2023 

Výměna distribučního transformátoru 110/22 kV areál TAJMAC-ZPS v Malenovicích   2023 

Výměna zhášecí tlumivky areál TAJMAC-ZPS v Malenovicích                                        2023 

Rekonstrukce rozvodny 22 kV areál TAJMAC-ZPS v Malenovicích   2023 

Vybudování distribuční sítě NN v lokalitě Pardubice     2023 

Dokončení první etapy nové LDS v areálu Automatických mlýnů Pardubice  2023 
Částečná rekonstrukce a oprava NN a VN rozvoden průmyslový areál v Malenovicích    2024 

Částečná rekonstrukce a oprava NN a VN rozvoden průmyslový areál v Malenovicích    2025 


