
Příloha č. 6 - Seznam Souvisejících a vyvolaných investic

Stavba IV.C - Investice v areálu 1. a 2.bloku

A) Stavební, technologické, apod. úpravy stávajících objektů

Doplnění vybavení požární stanice 

Rekonstrukce čistírny odpadních vod v areálu ETE

Vybudování nových čiřičů pro NJZ a inovace dotčeného systému SKŘ 

Úprava kabelových kanálů

Zřízení uzemňovacích jímek

Přeložky stávajících inženýrských sítí 

Dočasná úprava vnější hranice střeženého prostoru (STP)

Přemístění haly nadrozměrných prvků

Přemístění předpínací základny

Prostředky havarijní připravenosti a plánování pro výstavbu

Radiační kontrola v JE

Úpravy kalového hospodářství

Zajištění dopravy chemikálií do PS 1.14

Optimalizace pokrytí výstavbové plochy a ZS NJZ signálem SVV při výstavbě NJZ

B) Přivedení médií, apod. na hranici HD (připojovací místo)

Přivedení potrubí přídavné vody  

Dodávka tepla pro ZS a pro prostor HD

Přivedení užitkové vody pro účely výstavby

Přivedení parovodu 

Centrální ovládání venkovního osvětlení

C) Propojení "informačních" systémů

   (připojovacím místem o daném komunikačním standardu), jejich modernizace, aktualizace, apod:

Úprava systému neblokové vlastní spotřeby 

Přenos netechnologických dat a informační systém elektrárny (Informační systém elektrárny - 0.49B - TEMNET -síť ISE)

Datové propojení TPS a vazba na informační systém elektrárny 

Operativní řídící středisko

Vazba na energetické dispečinky a na informační systém elektrárny 0.49 E (TELETE) 

Propojení telefonní ústředny NJZ a PS 0.76 (Telefonní ústředna)

Integrace dispečerského hovorového zařízení 

Integrace průmyslové televize NJZ do stávajícího společného systému

Rozšíření signálu VKV spojení i na NJZ 

Zajištění ostrahy objektů NJZ - technický systém FO

Signalizace  požáru v prostorech NJZ v požární stanici 

Zajištění osobní dozimetrie

Poskytnutí dat ze stávajícího systému RK do systému RK NJZ  

Poskytnutí dat ze systému RK NJZ do stávajícího systému RK

Závodní rozhlas

Radiační kontrola okolí

Výměna technologických dat mezi mezi ETE 1,2 a ETE 3,4

Systém pro podporu řízení provozu a údržby ETE 3,4

Stavba IV.D - Úprava vnějších  objektů 



A) Úprava vnějších inženýrských objektů:

Zvýšení kapacity dodávky surové vody z ČS Hněvkovice

Rekonstrukce čistírny odpadních vod  Hněvkovice

Odpadní technologická voda 

Nová jímka a připojovací místo pro odvod technologických vod

Systém odvodu dešťových vod Býšov 

Přívodní řády pitné vody, připojovací místo pitné vody (pro ZS a NJZ), sanační práce v areálu ETE

Elektrické napájení ZS a staveniště NJZ 

B) Úprava ostatních objektů:

Nové parkoviště pro osobní vozy

Úpravy autobusového nádraží a páteřní komunikace podél šaten (rozšíření parkovacích kapacit na ETE)

Řešení dočasného archivu 

Zdravotní středisko mimo střežený prostor

Navýšení a dovybavení prostor školícího střediska

Příprava inženýrských sítí pro budovu trenažéru NJZ 

Doplnění zabezpečovacího zařízení na příjezdní vlečce 

Rozšíření současného zařízení o signály z vlečkového provozu na území NJZ

Doplnění monitoringu tranzitního plynovodu

Vybavení jídelny a výdejny stravy NJZ

Úpravy současného IC, technologické vybavení expozic IC

Přemístění živočichů a zamezení vzniku obdobných biotopů v zájmových územích

Odvedení dešťových a splaškových vod ze ZS

Řešení skládek a likvidace odpadů 

Recyklace odpadů v lokalitě 6

Deponie zeminy

Stavba V.F. - Vyvedení el. výkonu do rozvodny Kočín

Vyvedení el. výkonu do rozvodny Kočín a přívod rezervního napájení

Stavba VI. - Rozšíření rozvodny Kočín a investice v elektrizační soustavě

Rozšíření rozvodny Kočín a investice v elektrizační soustavě

Modifikace systému el. ochran ETE1,2 a jejich komunikace vyvolané rekonstrukcí TR Kočín 

Stavba VII. - Doprava nadrozměrných a těžkých komponent do lokality ETE

(bude součástí hlavní dodávky)

SP pro zprůchodnění přepravní kombitrasy dopravy nadrozměrných a těžkých komponent

Stavba VIII. - Výstavba bytů, domů, ubytoven v Českých Budějovicích a Týně nad Vltavou + 

infrastruktura nezbytná pro výstavbu NJZ

A) Výstavba bytů, domů, ubytoven v Českých Budějovicích a Týně nad Vltavou:

Zajištění ubytování pro provozní personál

Rekonstrukce ubytovny Blanice 

B) Infrastruktura nezbytná pro výstavbu NJZ:

Úpravy komunikací mimo lokalitu (před výstavbou)

Úpravy komunikací mimo lokalitu (po dobu výstavby a po jejím ukončení)

Stavba X. - Ostatní

Podpora technického vzdělávání 

Rekultivace ploch po ukončení výstavby NJZ


