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ádost o pøipojení k lokální distribuèní soustavì pro kategorii MO/DOM a o uzavøení
Smlouvy o pøipojení k distribuèní soustavì nebo o zmìnu spotøebièù
Kód EIC naleznete ve Vaí Smlouvì nebo na faktuøe

Datum pøijetí

EIC

1

2

2 7 Z G

Kategorie
DOM (domácnost)
MO (maloodbìratel)
SO (støední odbìratel)
VO (velkoodbìratel)
Dùvod ádosti
zøízení nového odbìru
zmìna charakteru odbìru
zmìna na odbìrném místì
Plynovodní pøípojka
ano, stávající
ne, není vybudována
adatel/budoucí Zákazník (dle obèanského prùkazu/výpisu z OR)
Jméno a pøíjmení / Název firmy
Ulice a è. popisné
Datum narození / IÈ

Obec
DIÈ

3

Telefon

PSÈ

3

E-mail

Zapsán v Obchodním rejstøíku

Oddíl

3

Penìní ústav

3

Vloka

3

Èíslo úètu

Zastoupen
Adresa pro zasílání korespondence
Umístìní odbìrného místa

*) nevyplòuje se, je-li shodná s adresou adatele

Jméno a pøíjmení / Název firmy*
Ulice a è. popisné*

Obec*

Katastrální území

Parcelní èíslo

Telefon*
Vztah adatele k nemovitosti

PSÈ*

Poschodí
majitel (vlastnické právo)

Èíslo bytu
nájemník (nájemní právo)

Majitel nemovitosti (jméno, pøíjmení, adresa)
Soupis poadovaných a instalovaných spotøebièù
Název spotøebièe
Sporák
Lokální topidlo
Ohøívaè vody do 12 kW
Ohøívaè vody nad 12 kW

Poèet ks

Název spotøebièe
Kotel do 25 kW
Kotel nad 25 kW
Kotel kombinovaný
Jiný

Poèet ks

Vyuití odbìrného místa
Roèní odbìr [m3] [kWh]
Zahájení odbìru [mìsíc/rok]
Èasovost

6

Max hod. odbìr [m3/hod]
Vyuití odbìrného místa

4

pracovní dny

Min hod. odbìr [m3/hod]:

SO, NE

Charakter odbìru

6

vaøení

5

TUV

otop

technologie

adatel souhlasí, aby jeho osobní údaje zde uvedené byly zpracovány za úèelem plnìní vech práv a povinností z této ádosti vyplývající.
Má právo pøístupu k tìmto údajùm a práva pøiznaná mu §21 zákona è. 110/2019 Sb., o ochranì osobních údajù. adatel dále potvrzuje
správnost údajù obsaených v této ádosti.
V

dne

podpis adatele (popø. razítko)

Vlastník nemovitosti
Vlastník nemovitosti souhlasí s pøipojením novì zøízeného odbìrného místa nebo se zvýením pøíkonu stávajícího odbìrného místa.
Souhlasem bere vlastník nemovitosti na vìdomí, e zøízením nebo rozíøením pøípojky na dotèené nemovitosti vzniká dodavateli plynu
podle §59 odst. 1 zákona è. 458/2000 Sb. právo vstupovat a vjídìt na cizí pozemek v souvislosti se zøizováním, provozem, opravami
a údrbou rozvodních zaøízení. Vlastník nemovitosti dále souhlasí se zpracováním svých osobních údajù, v této ádosti uvedených,
v databázi dodavatelezákaznickém informaèním systému.
V

dne

podpis vlastníka nemovitosti

Pøílohy k ádosti
A) Situace irích vztahù s vyznaèením odbìrného místa (mìøítko 1 : 1000  1 : 5000) 7
B) Situaèní výkres umístìní odbìrného místa, vzhledem k okolní zástavbì, s vyznaèením hranic obecních a soukromých pozemkù a s uvedením
mìøítka 7
C) Výpis z obchodního rejstøíku, ivnostenský list nebo jiný dokument, který jednoznaènì identifikuje budoucího odbìratele 3
D) Doklad o pøidìlení DIÈ 3
Poznámky
1
2
3
4
5
6
7

Vyplòuje Provozovatel distribuèní soustavy
Vyplòte, jde-li o zmìnu na stávajícím odbìrném místì
Vyplòte/dolote, je-li adatel podnikatelský subjekt
U stávajícího odbìrného místa datum zmìny na odbìrném místì
Vyplòte níe uvedený kód pro vyuití odbìrného místa
Zakrtnìte odpovídající údaj, pøípadnì jeho kombinaci
Dokládá se pouze pøi ádosti o zøízení nového odbìrného místa, nedokládá se pøi zmìnì poadovaného pøíkonu

Vysvìtlivky pro vyuití odbìrného místa
R01
R02
R03
R04
R05
R06

Byt/rodinný dùm/rekreaèní objekt
Administrativní prostor
Ubytovací a stravovací zaøízení
Výrobní prostor
kola/kolka/uèilitì/V
Prodejní zaøízení

Doplòující informace

R07
R08
R09
R10
R11
R12

Nemocnièní zaøízení
Sezónní technologické odbìry  zima
Sezónní technologické odbìry  léto
Kotelny
Ostatní drobné odbìry od 900 m3/rok
Technologické odbìry (CNG, klimatizace)

