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Žádost o uzavření smlouvy o připojení existujícího odběrného místa
N
Číslo místa spotřeby (číslo naleznete ve smlouvě nebo na faktuře)

Důvod žádosti

A

Výrobní číslo elektroměru (číslo začínající „N“, které naleznete na elektroměru)

změna způsobu měření

Údaje o žadateli

Podnikatelé - obchodní firma, právní forma / Fyzická osoba - příjmení, jméno, titul

IČ nebo Datum narození

DIČ

Údaje o zápisu v obchodním rejstříku včetně spisové značky

Telefon

Mobil

E-mail

Uvádějte, prosím vaše telefonní číslo (nejlépe mobil), výrazně to urychlí celý proces v případě nedostatků žádostí.

Adresa trvalého pobytu, sídla nebo místa podnikání
Ulice

Číslo popisné / orientační

PSČ

Obec, část obce

Okres

Stát

Osoba / osoby oprávněné k podpisu smlouvy (statutární orgán)
Příjmení, jméno, titul, funkce

Telefon / Fax

Mobil

E-mail

Uvádějte, prosím vaše telefonní číslo (nejlépe mobil), výrazně to urychlí celý proces v případě nedostatků žádostí.

Adresa pro doručování korespondence (nevyplňujte, je-li shodná s adresou trvalého pobytu)
Ulice

Číslo popisné / orientační

PSČ

Obec, část obce

Okres

Stát

Ulice

Číslo popisné / orientační

Patro / číslo bytu

Obec, část obce

PSČ

Okres

Stávající hodnota jističe (A)

Vypínací charakteristika

B

Údaje o zařízení zákazníka

Adresa odběrného místa (nevyplňujte, je-li shodná s adresou trvalého pobytu žadatele)

Technická specifikace odběru
Hlavní jistič před elektroměrem

jednofázový
třífázový

V odběrném místě je již připojena výrobna elektřiny
ne
Licence na výrobu elektřiny

ano - v příloze uveďte parametry výrobny
ano - uveďte číslo licence

ne

Rezervovaný výkon výrobny elektřiny (kW)

Evidenční číslo žádosti (vyplňuje Fatra, a.s.)

Typ výrobny elektřiny

Datum přijetí žádosti (vyplňuje Fatra, a.s.)
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Místo připojení

1

pojistková skříň na hranici pozemku provozovatele LDS2
pojistková skříň na sloupu venkovního vedení Provozovatele LDS2
pojistková skříň umístěná na fasádě objektu, napájená z kabelového vedení Provozovatele LDS2
pojistková skříň umístěná na fasádě objektu, napájená z venkovního vedení Provozovatele LDS2
rozvaděč NN v trafostanici Provozovatele LDS2
Jiné

Je-li přípojková skříň umístěná na jiné parcele, než je adresa odběrného místa, uveďte číslo parcely a katastrální území

Umístění měření 3
v rozváděči zákazníka (na hranici pozemku v pilíři)
v chodbě domu
v rozváděči NN v rozvodně zákazníka
jiné
stávající měření je v místě trvale přístupném z veřejného prostranství 4

ano

ne

Charakter odběru (typ a výkon připojených spotřebičů)
Stávající příkon (kW)
Osvětlení

Charakter odběru
T1

T2

T3

T4

T5

Standardní spotřebiče do 16 A (3,5 kW)
Ohřev vody - akumulační
Elektrické vaření - třífázové
Elektrické vytápění - akumulační
Elektrické vytápění - přímotopové
Klimatizace
Tepelné čerpadlo
Motory, svářečky a pod.

0

Celkový instalovaný příkon

*) v souladu s přílohou
č. 9 vyhlášky č. 16/2016 Sb.

Stávající tepelné čerpadlo

Jmenovitý elek. příkon (kW)

Jmenovité napětí (V)

Tepelný výkon (kW)

Celkové tepelné ztráty objektu (kW)

Prohlášení zákazníka (Formulář vytiskněte a toto vyplňte ručně)
- Zákazník potvrzuje správnost a pravdivost údajů uvedených
v této žádosti i na všech přílohách k této žádosti
- Zákazník poskytuje souhlas ke zpracování údajů v rozsahu
uvedeném v žádosti, což je nezbytné pro řádnou identifikaci
subjektu za účelem uzavření a plnění ujednání smlouvy
o připojení a to na dobu trvání této smlouvy či případně
do doby vypořádání veškerých nároků z této smlouvy vzniklých.

Datum

- Zákazník dále uvádí, že je srozuměn s možnými následky
neposkytnutí údajů v potřebném rozsahu pro nálažité posouzení
této žádosti.
- Zákazník potvrzuje, že má k připojení odběrného zařízení souhlas
vlastníka dotčené nemovitosti.

Podpis zákazníka / otisk razítka

Vysvětlivky
1)
2)
3)
4)

Místo v distribuční soustavě, v němž je zařízení připojeno, a to přímo prostřednictvím domovní instalace nebo prostřednictvím přípojky a domovní instalace
Fatra, a.s. - držitel licence na distribuci elektřiny, vlastník a provozovatel distribuční soustavy vymezené licenci a vlastník dat o provozované distribuční soustavě.
Místo kde je/bude umístěn elektroměrový rozváděč, v němž bude instalováno měřící zařízení.
Pro umožnění přístupu k měřícímu zařízení Provozovateli LDS za účelem provedení kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebrání měřícího zařízení.

