PODMÍNKY PŘIPOJENÍ K ROZVODNÉMU TEPELNÉMU ZAŘÍZENÍ

Severočeská teplárenská, a.s.

Příloha č. 1
Žádost o připojení k rozvodnému tepelnému zařízení nebo zdroji tepelné energie

Žádost o připojení k rozvodnému tepelnému zařízení nebo zdroji tepelné energie
Severočeské teplárenské, a.s. (dále jen tepelné zařízení)
Severočeská teplárenská, a.s., Most-Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03

zapsána v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod oddíl B, vložka 2153
IČ: 28733118
DIČ:CZ28733118
je držitelem licencí na výrobu a rozvod tepelné energie
Licence č. 321118664 – skupina 32 rozvod tepelné energie

ÚDAJE O ŽADATELI
Právnická osoba /fyzická osoba/
Společnost /Jméno/:
Zapsána v OR:
Právní forma:
Předmět podnikání:

Sídlo:
Stát:
Adresa:
Kraj:

Odpovědná osoba:
Jméno, Příjmení:
Titul:
Funkce:

Kontaktní osoba:
Jméno, Příjmení, titul:

Adresa:

Vztah k žadateli:

Tel/Fax:
E-mail:

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ODBĚRU TEPELNÉ ENERGIE
Údaje o stavbě (adresa):
Předmět a účel odběru:
Základní údaje o připojované stavbě, tepelném zařízení (Situační / dispoziční):

Předpokládané termíny
a) Příprava akce:

c) Zahájení odběru:

b) Realizace akce:

pozn:

Údaje o požadované dodávce tepla
a)

Požadované dodávky: (označit křížkem)

Primární odběr:
TE/ÚT:

Sekundární odběr:
TV:

SV (v TV):

b) Předpokládaný roční odběr tepla
TE/ÚT:

Přílohy / Podklady:
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SV v TV:

ÚDAJE O ODBĚRATELI
Název odběratele (právní subjekt):

Číslo odběratele*:

Sídlo odběratele:

PSČ:

Číslo účtu:

IČ:

Způsob platby: (označit křížkem)

Příkazem k úhradě

DIČ:

Poštovní poukázkou

Fakturu zasílat na adresu:
Zástupce odběratele (jméno,
příjmení, titul, funkce)

Tel:
Podpis:

Zmocněnec odběratele
(jméno, příjmení, titul, funkce)

Tel:
Podpis:

PROVOZNÍ PARAMETRY TEPLONOSNÉ LÁTKY *) Podle poskytnutých parametrů přípojky
Vytápění (TE/ÚT)–Ekvitermní reg.

Max. teplota

Maximální tlak

Minimální tlakový rozdíl

Max. teplota

Maximální tlak

Minimální tlakový rozdíl

Dodávaná látka zima/léto
Vracená látka zima/léto
Teplá voda (TV)
Dodávaná látka
Vracená látka

Údaje o vytápěných objektech:
Obestavěný prostor:

Počet bytových jednotek:

Skutečná bytová. plocha:

Skutečná ost. plocha:

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ODBĚRNÉM MÍSTĚ
Číslo OM*:
Adresa OM:
Název OM*:
Rozdělení užitečné dodávky:
domácnosti:
%
ostatní
%
Žadatel prohlašuje, že veškeré uvedené údaje odpovídají skutečnosti a je si vědom následků, které by mohly vzniknout
uvedením nesprávných údajů.
Žadatel svým podpisem souhlasí se zpracováním svých osobních údajů dle zákona č.101/2000Sb.

místo, datum :

razítko, podpis :

Odběratel, zástupce a zmocněnec odběratele svým podpisem souhlasí se zpracováním svých osobních údajů dle
zákona č. 101/2000Sb. za účelem fakturace tepelné energie.
místo, datum :
razítko, podpis :

Za Severočeskou teplárenskou, a.s.- jednací číslo, vyjádření, poznámka*

datum, podpis :

útvar CZT:
číslo vyjádření, ze dne:
obchodní útvar:

*: vyplní Severočeská teplárenská, a.s.
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verze 1.0.

