
Příloha č. 5

Evidenční číslo žádosti:

Datum přijetí žádosti:

Název obchodní firmy, právní forma:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČO, DIČ:

Adresa sídla firmy:

Ulice, č.p., PSČ, obec:

Kraj, stát:

Příjmení, jméno, titul, funkce:

Telefon:

Mobil:

Fax:

E-mail:

Příjmení, jméno, titul, funkce:

Telefon:

Mobil:

Fax:

E-mail:

Adresa pro doručování (vyplňte, je-li odlišná od sídla žadatele):

Ulice, č.p., PSČ, obec:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 708

Část A - Údaje o žadateli

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy (statutární zástupce):

Provozovatel DS:

ŽÁDOST O PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

ve smyslu Vyhlášky č. 62/2011 Energetického regulačního úřadu ze dne 7. března 2011 a podmínek stanovených           

v příloze č. 4

ENERGETIKA TŘINEC, a.s.

Průmyslová 1024, Staré Město

739 61 Třinec

IČ: 47675896          DIČ: CZ699002812
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Název odběrného místa:

Ulice, č.p.:

PSČ, obec, kraj:

Katastrální území, parcelní číslo:

Minimální hodinové množství (m3):

Maximální hodinové množství (m3):

Sjednané max. denní množství (m3):

Celkové sjednané roční množství (GJ):

Maximální denní rezervovaná distribuční 

kapacita (MW):

Maximální roční odběr (MWh):

Předávací místo:

Měřidlo:

Převažující charakter odběru:

Požadovaný termín připojení:

doba určitá od - do:

doba neurčitá od:

Příjmení, jméno, titul:

Funkce:

Telefon:

Datum:

Podpis, razítko:

Adresa odběrného místa (vyplňte, je-li odlišná od sídla žadatele):

Základní údaje odběrného místa:

Další požadavky žadatele:

Přílohy žádosti poskytnuté žadatelem:

Část B - Údaje o zařízení odběratele

Komentář žadatele k žádosti:

Žadatel potvrzuje správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti i na všech přílohách k této žádosti.
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Jméno a příjmení, datum, podpis:

Jméno a příjmení, datum, podpis:

Jméno a příjmení, datum, podpis:

Vyjádření dalších útvarů:

Technický úsek:

Provoz tepelná energetika - středisko plynové hospodářství:

Část C - Vyjádření distributora
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