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 Změna na odběrném místě

ArcelorMittal Ostrava a.s.

www.arcelormittal.com/ostrava

Vztah žadatele k nemovitosti:  majitel (vlastnické právo)  nájemník (nájemní právo)

PSČ:

DIČ:

Ulice:

Obec:

PSČ:

Parcelní číslo:

Číslo popisné / orientační:

Telefonní číslo:

Zastoupen:

Adresa pro zasílání korespondence:

Majitel nemovitosti:

Příjmení, jméno, titul / Název provozovny: 

Katastrální území:

Umístění odběrného místa:

EIC 
2)

 :

Příjmení, jméno, titul / Obchodní jméno:

Žadatel / Budoucí zákazník (dle výpisu z obchodního rejstříku):

 ne, není vybudována

Číslo žádosti 
1) 

:

Datum přijetí žádosti 
1)

 :

Číslo popisné / orientační:

Telefonní číslo:

IČO:

  Žádost o o změnu spotřebičů

  Zřízení nového odběru

  Změna dodavatele   Změna zákazníka

ŽÁDOST O PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ PRO KATEGORII VO/SO A O 

UZAVŘENÍ SMLOUVY O PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ NEBO O ZMĚNU 

SPOTŘEBIČŮ dle vyhlášky 62/2011 Sb. (vyplňte čitelně hůlkovým písmem)

Provozovatel distribuční soustavy:

Plynovodní přípojka:  ano stávající

IČO: 45193258

DIČ:  CZ45193258

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě

oddíl B, vložka č. 297

  Žádost o připojení k distribuční soustavě

  Žádost o o uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě

Oddíl: Vložka:

Ulice:

Obec:

Datum narození:

Vratimovská 689

707 02 Ostrava Kunčice

Zapsán v obchodním rejstříku:
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Instalované plynoměry Spotřebiče instalované za plynoměrem

Počet ks

Požadavek na odběr zemního plynu rok 2020

     

     

     

     

     

     

pracovní dny 

 vaření  

technologie

Využití odběrného místa

podpis vlastníka nemovitosti

Vlastník nemovitosti

Celkem m
3
/h Kvartál / rokNázev spotřebičeČíslo plynoměru m

3
/hod/ks

Maximální příkon:

Uvedení do 

provozu

Zahájení odběru [měsíc/rok]:
4) 

Množství a časový průběh odběru zemního plynu

rok 2021

Předpokládaný roční odběr [MWh]

Předpokládaný letní odběr [MWh]

Předpokládaný zimní odběr [MWh]

Požadovaný max. hodinový odběr [m3/h] 

Požadovaný min. hodinový odběr [m3/h]

Instalovaný max. hodinový odběr [m3/h]

rok 2022 rok 2023 

Pozn.: letní odběr – od 1.4. až do 30.9. včetně, zimní odběr – od 1.10. až do 31.3. včetně  

rok 2019

     

     

     

     

     

     

Využití odběrného místa:
5) 

Žadatel souhlasí, aby jeho osobní údaje zde uvedené byly zpracovány za účelem plnění všech práv a povinností z této 

Žádosti vyplývající. Má právo přístupu k těmto údajům a práva přiznaná mu § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů. Žadatel dále potvrzuje správnost údajů obsažených v této Žádosti.

Vlastník nemovitosti souhlasí s připojením nově zřízeného odběrného místa nebo se zvýšením příkonu stávajícího 

odběrného místa. Souhlasem bere vlastník nemovitosti na vědomí, že zřízením nebo rozšířením přípojky na dotčené 

nemovitosti vzniká dodavateli plynu podle § 59 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb. právo vstupovat a vjíždět na cizí 

pozemek v souvislosti se zřizováním, provozem,opravami a údržbou rozvodních zařízení. Vlastník nemovitosti dále 

souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, v této Žádosti uvedených, v databázi dodavatele–zákaznickém 

informačním systému.

razítko a podpis Žadatele

Fax: 

dny pracovního klidu Časovost:
6)     

Charakter odběru:
6)             TUV otop 

Telefon: E-mail:

Specifické požadavky zákazníka na dodávku (náběh, tlakové podmínky, apod.):  

Kontaktní osoba Zákazníka

Tlaková hladina plynu u fakturačních měřidel [kPa]: 
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1) Vyplňuje Provozovatel distribuční soustavy

2) Vyplňte Energetický Identifikační Kód

3) Doložte, je-li Žadatel podnikatelský subjekt

4) U stávajícího odběrného místa datum změny na odběrném místě

5) Vyplňte níže uvedený kód pro využití odběrného místa

6) Zaškrtněte odpovídající údaj, případně jeho kombinaci

7) Dokládá se pouze při žádosti o zřízení nového odběrného místa,

nedokládá se při změně požadovaného příkonu

R06   Prodejní zařízení

R01   Byt/rodinnýdům/rekreační objekt

R02   Administrativní prostor

R03   Ubytovací a stravovací zařízení

R04   Výrobní prostor

R05   Škola/školka/učiliště/VŠ

    odběratele
3)

4) Doklad o přidělení DIČ
3)

Poznámky

Vysvětlivky pro využití odběrného místa

Přílohy k Žádosti

1) Situace šírších vztahů s vyznačením odběrného místa (měřítko 1 : 1000 – 1 : 5000)
7)

3) Výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo jiný dokument, který jednoznačně identifikuje budoucího 

2) Situační výkres umístění odběrného místa, vzhledem k okolní zástavbě, s vyznačením hranic obecních a 

soukromých pozemků a s uvedením měřítka
7)


