
Důvod žádosti:

Nemovitost plynofikována:

Zastoupená (jméno a příjmení)

Fax :

Fax :

obj.

  (kW)

Celkový příkon Hodinová spotřeba plynu

SEZNAM PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ ODBĚRNÉHO MÍSTA (odběrné místo - zák. č. 458/2000 Sb., v platném znění, § 2 odst. (2) část b) odst. (2)

UDAJE O NOVÝCH / STÁVAJÍCÍCH SPOTŘEBIČÍCH

MIN (m
3

/hod) MAX (m
3

/hod)  (kW)

Vysvětlivky:

OM - odběrné místo, LDS-lokální distribuční soustava, PLDS - provozovatel lokální distribuční soustavy

ŽÁDOST O PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ
ŽÁDOST O DODÁVKU PLYNU 

Náležitosti žádosti o připojení nového OM (vyhl. č. 62/2011Sb., v platném znění, § 4 odst.7) 

Interní evidenční číslo žádosti:

PROVOZOVATEL LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (Dále jen PLDS)

Fatra, a.s., provozovna Chropyně

(kW)

Titul :

třída Tomáše Bati 1541, PSČ 763 61 Napajedla

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4598

Oddíl :

www.fatra.cz

ÚDAJE O ŽADATELI:

Zapsaná v OR vedeném

vyhl. 62/2011 Sb., o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhl. č. 251/2001 Sb.

počet
Jednotkový příkon

stávající nový

vyhl. 108/2011 Sb. o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci 

plynu

Telefon :

Předmět podnikání

Adresa-Ulice/osada

E-mail :

Datum narození/IČ

Obec :

E-mail :Titul :

OSOBA OPRÁVNĚNÁ PRO SMLUVNÍ ZÁLEŽITOSTI

Jméno a příjmení :

Obchodní firma/Jméno a příjmení

druh typ

Katastrální území:

Stávající adresa OM:

Titul :

Č.p./č.or. :

ODBĚRNÉ MÍSTO

Telefon :

Jiné umístění :

Obec :

Místní část 

Jméno a příjmení :

OSOBA OPRÁVNĚNÁ PRO TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI

Místní část:

Č. parcelní :

GSM :

Ulice:

GSM :

DIČ CZ :

Vztah žadatele k odběrnému místu:

Označení plynového spotřebiče

zák. 458/2000 Sb. podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

CELKEM

Zřízení nového odběrného místa / předávacího místa

Změna spotřebičů ANO NE

majitel (vlastnické právo) nájemník (nájemní právo)

Žádost o připojení k distribuční soustavě Žádost o dodávku plynu

Změna výše odběru

Žádost o distribuci
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Byt, rodinný dům, chata,…

Administrativní prostory

Ubytovací a stravovací zařízení

Výrobní prostory

Školská a sportovní zařízení

Prodejní zařízení

Nemocniční zařízení

Sezónní technol. odběry-zima

Sezónní technol. odběry - léto

Kotelny

Ostatní drobné odběry

V: dne:

Souhlas vlastníka nemovitosti :

Podpis

Jméno a příjmení

Funkce

Žadatel:

Podpis

Jméno a příjmení

Funkce

1. Situační plánek v měřítku 1 : 1000 (2880, 5000) nebo katastrální snímek lokality 
se zakreslením odběrného místa a sousedních objektů a umístění hlavní uzavírací 
armatury 

2. Projektová dokumentace odběrného místa

3. Údaje o vlastnictví nemovitosti - kopii výpisu z katastru nemovitostí, případně 
nájemní smlouvu o pronájmu nemovitosti a souhlas vlastníka nemovitosti s 
napojením odběratele

Předloženo:

Předloženo:

Předloženo:

PŘEDPOKLÁDANY ODBĚR ZEMNÍHO PLYNU

CHARAKTER ODBĚRNÉHO MÍSTA

léto zima

Celková předpokládaná spotřeba plynu za rok ( m3/rok ):

Předpokládaný termín připojení OM (datum):

Předpokládaný termín zahájení odběru plynu (datum):

Požadovaný vstupní přetlak plynu (kPa):

sobota neděle prac. dny vaření

Časovost Charakter odběru

TUV Technologie
Využití odběrného místa

zima

Množství plynu III. čtvrtl. (m3) Množství plynu IV. čtvrtl. (m3)

létolétoléto

Požadovaný maximální 
hodinový odběr (m3/hod)

Požadované množství plynu za rok 
(m3/rok)

Požadovaný maximální denní odběr 
(m3/den)

zima

Množství plynu II. čtvrtl. (m3)Množství plynu I. čtvrtl. (m3)

Požadovaný maximální měsíční 
odběr (m3/měs)

zima

Žadatel je při podání žádosti povinen předložit:

Specifické požadavky žadatele z hlediska připojení k LDS:

ANO NE

ANO NE

ANO NE

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

ANO NE
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