
ČEZ LDS s.r.o.

Zákaznické číslo / smlouva (stávající): Interní evidenční číslo žádosti:

Důvod žádosti:

Doručovací adresa: Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice

Zastoupená (jméno a příjmení) Tel.:

Vložka č. :

Obec :

OSOBA OPRÁVNĚNÁ PRO SMLUVNÍ ZÁLEŽITOSTI (vyplnit pouze při odlišnosti od Žadatele)

OSOBA OPRÁVNĚNÁ PRO TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI (vyplnit pouze při odlišnosti od Žadatele)

ODBĚRNÉ MÍSTO (dále jen OM)

Technická specifikace:

Požadovaný Hlavní jistič před elektroměrem nebo A

Účel odběru: 1)

Umístění měření: 1)

Připojované elektrické spotřebiče:

Spotřebiče 6) Stávající Nové Spotřebiče se zpětnými vlivy 7) Stávající Nové

Osvětlení kW kW Pohony, svářečky nad 3,5kW kW kW

Příprava pokrmů - 3f připojení kW kW Technologické ohřevy kW kW

Ohřev vody (TUV) - akumulační kW kW Chlazení kW kW

Akumulační topení kW kW Zasněžování kW kW

Přímotopné topení kW kW Závlahy kW kW

Tepelné čerpadlo (příkon pohonu) kW kW Záložní zdroj el. Energie kW kW

Klimatizace kW kW

Ostatní spotřebiče do 3,5kW kW kW

Elektromobil (příkon využívaného dobíjení) kW

Č.p./č.or. :

Telefon :

PSČ :Ulice

Č. parcelní (u novostavby)

Oddíl :

PSČ :

Titul :

PROVOZOVATEL LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (Dále jen PLDS)

ČEZ LDS s.r.o. Praha 4 - Michle, Duhová 1444/2, 140 00, IČO: 018 73 237, DIČ: CZ 018 73 237

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka číslo 267958

E-mail :

Zapsaná v OR vedeném

Telefon :

ŽADATEL

Obchodní firma/Jméno a příjmení

Datum narození/IČ

GSM : Fax :

Titul :

Předmět podnikání

Adresa-Ulice

GSM :

E-mail :Titul :

Vztah žadatele k odběrnému místu:

Stávající adresa OM

Jiné umístění 

ŽÁDOST O PŘIPOJENÍ ELEKRICKÉHO ZAŘÍZENÍ

k lokální distribuční soustavě - "C,D"  

Fax :

Obec :

Místní část 

Jméno a příjmení :

Místní část

Katastrální území (u novostavby) :

Č.p./č.or.:

DIČ CZ :

Jméno a příjmení :

Rezervovaný příkon 2)

Charakter odběru 3)

majitel (vlastnické právo) nájemník (nájemní právo)

Nový odběr 1) Změna stávajícího odběru

Rozdělení / Sloučení 4)

Krátkodobý odběr

Umístění měření 4)

Napěťová hladina 4) Smluvní údaje 

Místo připojení 

1- Fázový 3- Fázový

Bydlení (trvalé připojení) Rekreace (chata, zahrada) Stavba (krátkodobé připojení)Garáž Neměřený odběr 

V oplocení Vně budovy Na chodběV bytě V provizorním rozvaděči 

Podnikání - průmysl Podnikání - obchod, služby, státní správa
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Tepelné čerpadlo - specifikace:

Jmenovitý elektrický příkon kW Jmenovité napětí V

Ustálený proud A Rozběhový proud A

Celkové tepelné ztráty objektu kW Tepelný výkon čerpadla kW

Doplňující poznámky žadatele

Požadovaný termín připojení: 9)

Doba trvání krátkodobého připojení do: 10)

Vysvětlivky:

1) Hodící se označte křížkem.

2) Změnou hlavního jističe dochází ke změně rezervovaného příkonu.

3)

4)

5)

6) Vyplňte příkon všech spotřebičů, které jsou/nově budou v daném OM provozovány.

7) Při připojení spotřebičů se zpětnými vlivy, doložte prosím také vyplněný "Dotazník pro připojení spotřebičů se zpětnými vlivy". 

8) Vyplňte, pokud bude v OM připojeno tepelné čerpadlo.

9) U nového OM se jedná o požadované datum připojení, u stávajícího OM o datum, od kdy změna požadována.

10) U krátkodobého připojení uveďte prosím navíc dobu, do kdy bude OM provozováno.

Pokyny a upozornění pro Žadatele

a) 

b) Ve smyslu příslušných právních předpisů Vám bude stanovena výše podílu na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu.

c)

d) PLDS je oprávněn od Žadatele požadovat doplnění Žádosti

Žadatel je při podání žádosti povinen předložit:

1. Situační plánek v měřítku 1 : 1000 (2880, 5000) nebo katastrální snímek lokality se zakreslením odběrného místa a sousedních objektů

Předloženo:

2. Dotazník pro připojení spotřebičů se zpětnými vlivy Předloženo:

3. Výpis z OR, ŽL nebo jiný doklad Předloženo:

4. Doklad o vlastnickém nebo jiném právu k odběrnému místu Předloženo:

V dne

Žadatel:

Podpis

Jméno a příjmení

Funkce

Žádost o připojení bude zpracována v souladu s ustanoveními pro připojení odběrného zařízení k zařízení distribuční soustavy PLDS podle zákona 458/2000 

Sb. V platném znění, energetický zákon (dále jen EZ) a prováděcích vyhlášek v platném znění.

Žádost o připojení prosím podejte i v případech, kdy dochází ke změně charakteru odběru bez změny rezervovaného příkonu, tzn. obvykle v případech, kdy 

změníte způsob využívání elektřiny v odběrném místě pro přípravu pokrmů, ohřev vody, vytápění a zároveň dochází ke změně sazby.

Požadujete-li sloučení nebo rozdělení OM, přemístění měření či změnu napěťové hladiny, uveďte prosím bližší specifikaci Vašeho požadavku v části 

Doplňující poznámky žadatele.

Standardně jsou osazovány jističe s vypínací charakteristikou "B", v případě, že požadujete jističe s jinou charakteristikou, uveďte prosím svůj požadavek do 

odstavce Doplňující poznámky žadatele, požadavek bude posouzen.

PLDS, pro účely žádosti, shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje Žadatele-fyzické osoby, a to zejména jméno, příjmení, pobyt (trvalý/přechodný), 

datum narození a popř. bankovní číslo. Osobní údaje budou pro PLDS dále zpracovávat společnost ČEZ LDS s.r.o., se sídlem v Praha 4 - Michle, Duhová 

1444/2, 140 00, IČ: 01873237 a další zpracovatelé a subdodavatelé poskytující služby obsluhy Žadatelů podle příslušného právního předpisu (zák. 

č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů [dále jen "ZoOOÚ]). Kompletní seznam subdodavatelů PLDS bude na požádání Žadateli poskytnut. Ochrana 

osobních údajů Žadatele - fyzické osoby bude PLDS technicky a organizačně zabezpečené v souladu se ZoOOÚ. Toto ustanovení se nevztahuje na 

Žadatele-právnickou osobu.

ANO NE

ANO NE

ANO NE

ANO NEANO

NEANO

ANO NE
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