Platnost formuláře od: 01.04.2018

ŽÁDOST o připojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě
Ve smyslu Vyhlášky č. 16/2016 Energetického regulačního úřadu ze dne 13. ledna 2016 a stanovených podmínek v Přílohách č. 1 - 7
Provozovatele LDS

VVN

*) ze sítí :

VN

Provozovatel LDS (obchodní firma):

NN

kombinace

ENERGETIKA TŘINEC, a.s.

Průmyslová 1024, Staré Město, 739 61 Třinec

Sídlo:

Registrace v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 708

IČ: 47675896
DIČ: CZ699002812
Žadatel (obchodní firma, fyzická osoba):

číslo telefonu:

IČ:

Sídlo/místo podnikání/adresa:

datová schránka:

DIČ:

ulice, č.p.:

e-mail:
Údaje o zápisu v obchodním rejstříku:

kraj, obec, PSČ:
statutární zástupce (funkce, jméno, příjmení, č.telefonu, fyzická osoba uvádí i datum narození):
funkce
jméno
příjmení
telefon

Adresa pro
doručování:

obec:

PSČ:

telefon č.:

e-mail:

údaje místa
odběru

ulice a č.p.:

kód banky:

Bankovní spojení:

datum narození (jen
fyz.osoba)

Způsob placení:

Licence na výrobu elektřiny č.2):
Registrace OTE č.2):

Objekt (název):

Ulice a č.p.:
obec a PSČ:
Zkratka názvu odběrného místa:

číslo účtu:
Název akce nebo spotřebiče:

Číslo přihlášky: (přiřazuje Provozovatel LDS)

1
*) Dodávka:

nová

snížená

Výkon

Napětí

druh výrobny

[kW]

[V]

(FVE, VODNÍ, PARNÍ )

Generátor
druh

Požadovaná hodnota rezervovaného výkonu [A], počet pólů

zvýšená

počet

NN

Stávající hodnota rezervovaného výkonu [A], počet pólů

Asynchronní
Požadovaná hodnota rezervovaného výkonu [kW]

Synchronní

2

Se střídačem

VN

Fotočlánkový

Stávající hodnota rezervovaného výkonu [kW]

celkem

3

Stupeň zajištění dodávky

Možnost zpětného ovlivnění sítě

Kompenzace [kVAr]

Způsob provozu výrobny (Celá výroba/přebytky do DS)

*) Dodávka:

doba určitá

od:

do:

Akumulace [kWh]
Schopnost ostrovního provozu 1) Měřící transformátory

doba neurčitá od:

dodávka ukončena dne:

Doplňující poznámky Žadatele pro PLDS:
4
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předávací místo:

měřicí místo:

místo připojení:

způsob měření (primární - sekundární)

typ měření:

5

kód měřeného místa ( ICE)
elektroměr (výrobní číslo)
Viz. záznam ve výměnném listě elektroměru potvrzeném odběratelem
stav počítadla
*) Výchozí revizní zprávu u nově zřízených výroben elektřiny dodá:

Žadatel

Provozovatel LDS

Žadatel potvrzuje správnost uvedených údajů:
funkce

6

příjmení

jméno

Vyjádření organizačních útvarů Provozovatele LDS k žádosti Žadatele:
jméno:
Odbor bilancování a plánování energií

podpis

datum:

Odbor obchodu

jméno:

Technický úsek

jméno:

datum:

podpis:

datum:

podpis:

7
datum:

podpis:

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

1)

vyplňte ANO/NE

2)

vyplňte v případě připojení výrobny nad 10 kW (provozované na základě licence)

žlutě označené části žádosti vyplní Žadatel
zbývající části žádosti vyplní Provozovatel LDS
Formulář žádosti se vyplňuje dvojmo: 1 x obdrží Provozovatel LDS, 1x obdrží Žadatel po potvrzení Provozovatelem LDS

1. Doklad o vlastnickém nebo jiném právu k výrobně/souhlas vlastníka nemovitostí s umístěním výrobny na jeho nemovitosti
Přílohy

2. Štítkové údaje generátoru / střídače
3. Jednopólové schéma zapojení výrobny včetně zapojení akumulace (je-li instalována)
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