
Distribuce plynu 

SEZNAM JEDNOTLIVÝCH VYMEZENÝCH ÚZEMÍ 
Podle § 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, uvádím jako žadatelka/žadatel údaje o vymezených územích pro výkon licencované činnosti: 

ŽADATEL: 

01  Identifikační číslo (bylo-li přiděleno) nebo rodné číslo (bylo-li přiděleno) nebo datum narození 

02  Jméno, příjmení, název, popřípadě obchodní firma, je-li žadatel zapsán v obchodním/živnostenském/jiném rejstříku 

03  Pořadové číslo   04  Název vymezeného území 

05  Vymezené území 
A – nové B – rušené C – se změnou údajů 

06  Předchozí provozovatel (pokud je znám) - vztahuje se pouze na nové vymezené území 
 Další provozovatel (pokud je znám) - vztahuje se pouze na rušené vymezené území

a) Identifikační číslo b) provozovatel (jméno a příjmení / název / firma)

c) číslo licence (byla-li udělena)

07  Adresa vymezeného území 
a) ulice b) č. popisné c) č. orientační

d) část obce

e) obec f) PSČ

g) okres h) název a číselný kód katastrálního území a parcelní čísla 

08  Druh plynu 

A – zemní plyn naftový pro rozvod sítěmi A1 – zemní plyn karbonský A2 – zemní plyn (LNG) 

B – propan, butan a jejich směsi pro rozvod sítěmi C – koksárenský plyn  D – degazační plyn 

G – generátorový plyn M – biometan  

Z – ostatní druhy plynů, jaké:  

09  Délka potrubí ve vlastnictví či v užívání licencované osoby 
[mm] do 0,3 MPa [km] 0,31 - 4,0 MPa [km] nad 4,0 MPa [km]

do 300 DN
301 - 1000 DN
nad 1000 DN

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 8/2016 Sb. 
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10  Přenosová kapacita 

      [MW] 
 
11  Regulační stanice 

celkový počet       celkový instalovaný výkon       [tis. Nm3/hod.] 
 
12  Počet připojených odběrných míst ke dni podání žádosti (podle kategorie odběru) 
Domácnosti                          Maloodběratel                 Střední odběratel             Velkoodběratel 

                           
 
 


	p16_ico: 
	p16_jmeno: 
	p16_porad_cislo: 
	p16_nazev_vymezeneho_uzemi: 
	p16_vymezene_uzemi: [ ]
	p16_pred-dalsi_provozovatel_ico: 
	p16_pred-dalsi_provozovatel_nazev: 
	p16_pred-dalsi_provozovatel_c-licence: 
	p16_vymezene_uzemi_ulice: 
	p16_vymezene_uzemi_cp: 
	p16_vymezene_uzemi_co: 
	p16_vymezene_uzemi_cast_obce: 
	p16_vymezene_uzemi_obec: 
	p16_vymezene_uzemi_psc: 
	p16_vymezene_uzemi_okres: 
	p16_vymezene_uzemi_katastr: 
	p16_druh_plynu: [ ]
	p16_druh_plynu_ostatni: 
	p16_delka_potrubi_do-300_do-0,3: 
	p16_delka_potrubi_301-1000_do-0,3: 
	p16_delka_potrubi_nad1000_do-0,3: 
	p16_delka_potrubi_nad1000_0,31-4: 
	p16_delka_potrubi_301-1000_0,31-4: 
	p16_delka_potrubi_do-300_0,31-4: 
	p16_delka_potrubi_do-300_nad-4: 
	p16_delka_potrubi_301-1000_nad-4: 
	p16_delka_potrubi_nad-1000_nad-4: 
	p16_prenosova_kapacita: 
	p16_reg_stan_celk_pocet: 
	p16_reg_stan_celk_instal_vykon: 
	p16_pocet_om_domacnosti: 
	p16_pocet_om_maloodber: 
	p16_pocet_om_stred_odber: 
	p16_pocet_om_velkoodber: 


