platnost od 01.04.2002

ŽÁDOST o připojení a následně uzavření smlouvy o dodávce tepelné energie ( TE )
vyplní Dodavatel

Ve smyslu § 76 a násl. Zákona č. 458/2000 Sb., (energetický zákon), včetně souvisejících Vyhlášek Ministerstva průmyslu a obchodu
horké vody

*) z rozvodu:

teplé užitkové
vody - TUV

teplé vody

Číslo přihlášky:

kód energie

Dodavatel:
IČ:

ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
47675896

DIČ:

CZ699002812
číslo telefonu:

Odběratel: (obchodní firma, fyzická osoba):
Sídlo:

DIČ:

ulice, č.p.:

PSČ:

obec:

číslo faxu:
e-mail:
předmět podnikání:

vyplní Odběratel

údaje pro zasílání
fakturace Odběrateli

statutární zástupce ( jméno, příjmení ):
funkce:
č.tel.:

č.průkazu totožnosti (u fyzické osoby):
údaje místa odběru
Odběrateli

IČ:

jméno přejímajícího (oddělení, úsek, útvar)
ulice a č.p.:
obec:
PSČ:

Objekt (název):
Ulice a č.p.:
obec:
PSČ:

kód banky:

Bankovní spojení:
číslo účtu:
Název odběrného místa:

*)VS nová na náklady

Odběratele

*) VS stávající

Dodavatele

obyvatelstvo

podnikatel

3

4

1
*)

Odběr:

nový

*) Odběr:

2

Termín připojení

plán:
skutečnost:

Návrh napojení:

přípojka

způsob:

3

zvýšený

snížený

doba určitá od:

vlastník

etapy:
ukončení etap:
stávající

nová

nadzemní

podzemní

Výkon celkem
[kW]

nájemce
doba neurčitá od:

do:
1

2

Vyjádření provozu Dodavatele: EHt
stanovisko:

datum.:

jméno

podpis:

Spotřeba celkem

m2 podlahová plocha

cena energie

p počet sprch/umyvadel

číslo měřiče
--

počáteční stav měřiče

[GJ/rok]

[GJ]

[Kč/GJ]

místo:
*) měření
*) klíčování
druh a typ regulace
odběrné místo
druh odběru
počet

4

horká voda

m2

teplá voda - UT

m2

teplá voda - TUV

p

vzduchotechnika

m2

/

celkem
Souhlasím s vedením přípojky tepelné energie po parcelách ve vlastnictví Odběratele parcelní číslo:

5

Technická dokumentace arch.číslo:
projekční firma:
odpovědný projektant:

vyplní Odběratel vyplní Dodavatel

Vyjádření Organizačních útvarů Dodavatele k žádosti Odběratele:
Finanční a obchodní úsek:

6

Technický úsek:

datum:

datum:

jméno:

podpis:

podpis:

jméno:

Odběratel potvrzuje správnost uvedených údajů:

7

funkce

jméno

příjmení

datum

Pozn.: V případě potřeby proveďte doplnění údajů k jednotlivým odstavcům na druhé straně formuláře žádosti, případně v přílohách (počet doplňte v odstavci "Přílohy").

Dodatky

*) nehodící se škrtněte

Přílohy:

1.- Doklad o vlastnickém nebo jiném právu k odběrnému místu

podpis

