ŽÁDOST O PŘIPOJENÍ
ŽÁDOST O PŘIPOJENÍ / DISTRIBUCI PLYNU / ZKUŠEBNÍ PROVOZ
PROVOZOVATEL LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (DÁLE JEN PLDS)
Českomoravská energetika s.r.o. · Sokolovská 675/9 · Praha 8 – Karlín · PSČ 186 00
Kontaktní adresa: AC Piano, Lidická 2331/6a · České Budějovice · PSČ 370 01
IČO: 03531384 · DIČ: CZ03531384 · Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 233130
licence na distribuci plynu č. 221835123 · registrační číslo u OTE: 31747
www.unicapital-distribuce.cz · distribuce@unicapital.cz · Telefon: +420 389 822 000

ÚDAJE O ŽADATELI
obchodní firma / jméno a příjmení 1

zapsaná v OR vedeném

IČ / datum narození 2

oddíl

vložka

DIČ 2

sídlo společnosti / trvalé bydliště (ulice) 3

č.p. / č.o.

místní část

obec

PSČ

OSOBA OPRÁVNĚNÁ PRO SMLUVNÍ ZÁLEŽITOSTI (pokud není statutárním orgánem, předloží kopii pověření)
jméno a příjmení

telefon

mobil

fax

e-mail

OSOBA OPRÁVNĚNÁ PRO TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI (nevyplňujte, pokud je shodná s žadatelem)
jméno a příjmení

telefon

mobil

fax

e-mail

ADRESA PRO ZASÍLÁNÍ FAKTUR (nevyplňujte, pokud je shodná s adresou žadatele)
jméno a příjmení

ulice

č.p. / č.o.

místní část

obec

telefon

mobil

PSČ

fax

e-mail
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ŽÁDOST O PŘIPOJENÍ / DISTRIBUCI PLYNU / ZKUŠEBNÍ PROVOZ
SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA
ulice / č. parcelní (u novostavby)

č.p. / č.o.

místní část

obec

EIC žadatele (pokud bylo přiděleno)

tlaková hladina (MPa)

místo připojení

číslo odběrného místa

PSČ

KATEGORIE ŽADATELE
maloodběr do 630 MWh/rok (tj. do cca. 60 000 m3/rok) zkráceně „MO“
střední odběr a velkoodběr nad 630 MWh/rok (tj. nad cca. 60 000 m3/rok) zkráceně „VO“

ŽADATEL ŽÁDÁ
o připojení (VO vyplní A a E-H, MO vyplní A,E-H)
o distribuci zemního plynu (VO vyplní A,B respektive C nebo D a E, MO vyplní A,E,G)
o změnu rezervované kapacity (VO vyplní A,B respektive C nebo D a E)
o změnu odběratele (VO vyplní A,B, respektive C nebo D a E, MO vyplní A,E,G)
o změnu / aktualizaci smlouvy (VO i MO vyplní dle potřeby)
o zkušební provoz (VO vyplní A a E-H, MO vyplní A,E-H), lze požadovat pouze za splnění podmínek stanovených předpisy

A

Požadovaný termín zahájení dodávky plynu / zkušebního provozu

B

Požadovaná roční rezervovaná kapacita (pouze Střední odběr a Velkoodběr)

C

Požadovaná
do 6:00 h dne

D

Roční rezervovaná kapacita ve výši historického maxima (pouze Střední odběr a Velkoodběr) ---

E

Předpokládaný roční odběr po kvartálech (zadávejte v m3)

F

maximální hodinový odběr (m3)

I. Q

.

m3 / den.

rezervovaná kapacita od 6:00 h dne
.

II. Q

III. Q

IV. Q

.

celkem za rok

minimální hodinový odběr (m3)
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ŽÁDOST O PŘIPOJENÍ / DISTRIBUCI PLYNU / ZKUŠEBNÍ PROVOZ
G

charakter odběru (1,2,3 směnný, nepřetržitý)

H

druh (název) spotřebiče

počet

příkon [kW]

provozní tlak [kPa]

SVÝM PODPISEM DÁLE ŽADATEL
• potvrzuje, že se seznámil s aktuálně platným Řádem provozovatele distribuční soustavy v plynárenství společnosti Českomoravská energetika s.r.o.
• bere na vědomí, že vlastník přípojky je podle § 62 zákona 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů povinen zajistit její provoz, údržbu a opravy tak, aby se
nastala příčinou ohrožení života a zdraví osob, či poškození majetku. Distributor je povinen za úplatu přípojku provozovat, udržovat a opravovat, pokud jej o to její
vlastník požádá.
• prohlašuje, že všechny údaje v této žádosti jsou správné a pravdivé. Je si vědom všech důsledků, které mohou být proti němu vyvozeny při uvedení nesprávných
a nepravdivých údajů.
• prohlašuje, že je vlastníkem nemovitosti, ke které je připojeno plynárenské zařízení, nebo je držitelem užívacího titulu k této nemovitosti.
Souhlasem bere na vědomí, že zřízením (rozšířením) zařízení distributora na dotčení nemovitosti vzniká distributorovi (a distributorem pověřeným společnostem) dle
zákona 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů právo vstupovat a vjíždět na cizí pozemek v souvislosti se zřizováním, provozem, opravami a údržbou zařízení
distributora a odečtem plynoměru.

podpis žadatele

datum

PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI
PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI ŽADATEL PŘEDKLÁDÁ
• Aktuální výpis z obchodního rejstříku
• Pověření (plná moc), pokud oprávněná osoba není statutárním orgánem
• Informace o rekonstruovaném odběrném zařízení žadatele (u žádostí o zkušební provoz z důvodu rekonstrukce)
• Situační plánek se zakreslením místa připojení zařízení žadatele k distribuční soustavě (u nových připojení)

VYSVĚTLIVKY
1. Pokud fyzická osoba nemá obchodní firmu, uvede své příjmení a jméno, právnická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku uvede svůj název.
2. Daňové a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno.
3. Sídlo – vyplňuje pouze právnická osoba / Trvalý pobyt – vyplňuje pouze fyzická osoba.
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