PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA,
INVESTIČNÍ PLÁNOVÁNÍ

PROSTĚJOV
KLIMATICKO – ENERGETICKÝ MANAGEMENT PRO MĚSTA A OBCE 1.7.2021

PROSTĚJOV V DATECH
•

45 tis obyvatel

•
•

21 organizací ve správě
520 odběrných míst

•
•

zavedený systém hospodaření s energiemi – EM
spolupráce s PO – osvěta, vzdělávání

•

strategický dokument Smart Prostějov – nový strategický plán města

FVE SPORTCENTRUM DDM – VYUŽITÍ OZE
Výkon FVE 29,16 kWp
Počet modulů:108, výkon panelu 270Wp
Náklady: 817 000,- Kč včetně DPH
Vyrobená energie k 17.6.2021: 53,7MWh
Úspora CO2: 53,4 t
Virtualizační panel
Uvedení do provozu: 10.10.2019

FVE SPORTCENTRUM DDM – VYUŽITÍ OZE
• Plánování investiční akce v rozpočtu obce (PD/realizace)
• Realizace ve spolupráci s ORI + dotčená PO (svěřený majetek)
• Dotace (splnění podmínek)
• Vytipování vhodného objektu (provoz, spotřeby, památkáři)
• Nutná prohlídka objektu a stávajícího OM (možné vícenáklady
na úpravu OM)

FVE SPORTCENTRUM DDM PROSTĚJOV – PŘEDREALIZAČNÍ PŘÍPRAVA
 ROZOP na zpracování PD (6.2.2018), objednávka PD (16.5.2018)
 Zpracování PD pro stavební povolení, včetně statického posudku 20.9.2018 (autorizace
pro statiku a dynamiku staveb) a požárně bezpečnostního řešení stavby (cena 50 tis včetně
DPH)
 Žádost o závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany pro vydání
stavebního povolení (09/2018) – první nesouhlasné (TOTAL STOP, CENTRAL STOP)
souhlasné stanovisko uděleno 17.12.2018
 Žádost o stavební povolení (20.12.2018) / památková péče
 Vydání stavebního povolení (15.1.2019)
 Žádost výrobce elektřiny o připojení zařízení NN (9.4.2019)
 Žádost o smlouvu o připojení zařízení pro výrobu a odběr elektřiny k DS z napěťové hladiny
NN - distributor (specifikace připojení, přidělení výrobního EAN) (23.4.2019)

FVE SPORTCENTRUM DDM PROSTĚJOV
 Položkový rozpočet, zpracování veřejné zakázky, vypsání VŘ (05/2019)
 Podpis smlouvy o dílo (28.6.2019)
 Žádost o udělení výjimky z umístění měření (19.7.2019)
 Realizace stavby (2 dny 19.7.2019)
 Úprava odběrného místa (dát do požadavků + prohlídka objektu v rámci VŘ)
 Souhlasné závazné stanovisko HZS k užívání stavby (12.9.2019)
 Kolaudace stavby a kolaudační souhlas s užíváním stavby (12.9.2019)
 Žádost o první paralelní připojení výrobny k DS (26.9.2019)
 Uzavření smlouvy na výkup EE (3.10.2019)
 Termín prvního paralelního připojení a uvedení do provozu 10.10.2019
 Registrace u OTE (do 30 dnů), aktualizace PENB

FVE SPORTCENTRUM DDM PROSTĚJOV
- žádost o udělení licence ERU (19.9.2019)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Žádost o udělení licence + kolek 1000 Kč
Výpis z katastru nemovitostí
Výpis z Živnostenského rejstříku
Předávací protokol o převzetí majetku – notářsky ověřeno
Jmenování do funkce
Zřizovací listina + dodatek č. 5 Kolaudační souhlas
Katastrální mapa
Seznam provozoven
Ustanovení odpovědného zástupce
Prohlášení odpovědného zástupce
Osvědčení vyhl. č. 50/1978 o odborné způsobilosti – notářsky ověřeno
Vysvědčení o maturitní zkoušce – notářsky ověřeno
Údaje pro informace z Rejstříku trestů
Revizní zpráva
Licence udělena 4.10.2019

VÝROBA FVE – 06/2021

DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST

Kontakt: Ing. Kateřina Vosičková
katerina.vosickova@prostejov.eu
+420 733 614 417, 582 329 177

