AH-ENERGY, s.r.o., Zlín, Louky 304, PSČ 763 02

ŽÁDOST

O PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ PLYNU
(vyplňte čitelně hůlkovým písmem)
Evidenční číslo: ……………….……………….
Důvod žádosti:

zřízení nového odběru:
změna spotřebičů:

ano
ano

ne
ne

Žadatel
Firma: …………………………………………………………….………………………………………………..
Ulice:

……………………………………………………

Číslo popisné / orientační: ……………….………..

Obec:

……………………………………………………

PSČ:

……………….………..

Tel/Fax: ……………………………………………………

E – mail:

……………….………..

IČ:

DIČ:

……………….………..

……………………………………………………

Adresa odběrného místa
Název provozovny:

…………………………………………………………….…………………………….

Ulice:

……………………………………………………

Číslo popisné / orientační: ……………….………..

Obec:

……………………………………………………

PSČ:

……………….………..

Číslo bytu:

……………….………..

Poschodí:

………………………………………….

Vztah žadatele k odběrnému místu:

majitel (vlastnické právo)

nájemník (nájemné právo)

Adresa pro zasílání korespondence
Firma: …………………………………………………………….………………………………………………..
Ulice:

……………………………………………………

Číslo popisné / orientační: ……………….………..

Obec:

……………………………………………………

PSČ:

……………….………..

Údaje o měřidle (u stávajícího OPZ)
Výrobní číslo plynoměru: …………………………………………… Stav plynoměru: ……………….………..
Umístění plynoměru:

…………………………………………… Měřící místo:

……………….………..

Specifikace místa připojení k distribuční soustavě:
…………………………………………………………….……………………………………………………………
…………………………………………………………….……………………………………………………………
…………………………………………………………….……………………………………………………………
Přílohy:
…………………………………………………………….……………………………………………………………
…………………………………………………………….……………………………………………………………
Podpisem této žádosti žadatel souhlasí s tím, že jeho údaje zde uvedené budou zpracovány pouze pro potřeby společnosti
AH-ENERGY s.r.o. za účelem jednání a plnění smluvního vztahu a nabízení služeb AH-ENERGY s.r.o., a že osobní údaje budou
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poskytovány dalším zpracovatelům dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, který pro AH-ENERGY s.r.o.,
vykonávají smluvené činnosti. Souhlas je poskytnout do doby zamítnutí nebo uzavření a trvání smluvního vztahu. Osobní údaje
budou zpracovány po dobu trvání smluvního vztahu a dobu vymáhání případně vzniklých pohledávek a archivovány po dobu
zákonných archivačních lhůt.

Odběrné místo se soupisem požadovaných spotřebičů
Počet
Název a typ
Max.
Max.
spotřebiče
příkon
m3/hod.
kW/1
1 ks
ks

Celkem
m3/hod.

Zprovoznění
čtvrtletí/rok

Poznámka
starý / nový

Sumarizace za odběrné místo
Přílohy: ……………………………………..…

Součástí podkladu je situace širších vztahů s vyznačením odběrného místa (měřítko 1: 1 000 – 1: 5 000).

Použití zemního plynu:

vaření

otop

ohřev vody

technologie

Zahájení odběru (čtvrtletí/rok):

……………………….

Max. hod. odběr (m3)/(kWh):

……………….

Roční odběr (m3)/(kWh):

……………………….

Min. hod. odběr (m3)/(kWh):

……………….

Připojení nového odběrného plynového zařízení (dále jen OPZ)
1. K této vyplněné Žádosti doložit situační výkres umístění OPZ, vzhledem k okolní zástavbě, s vyznačením hranic obecních a
soukromých pozemků v trase předpokládaného plynovodu a přípojky s uvedením měřítka. Pro identifikaci plochy OPZ v
dokumentaci je třeba mít k dispozici situaci širších vztahů, zejména při umístění v extravilánu obce. Žádost doručte na
zákaznickou kancelář. Do 30 dnů Vám AH-ENERGY, s.r.o., vydá stanovisko.
2. Umístění hlavního uzávěru a obchodního měření požadujeme řešit tak, aby byl zajištěn přístup z veřejného pozemku. Je-li
přístup možný pouze ze soukromého pozemku, vydá AH-ENERGY, s.r.o., podmínky, za kterých lze OPZ zřídit a provozovat.
3. Po vydání souhlasného stanoviska provozovatele distribuční soustavy plynu k Žádosti o připojení k distribuční soustavě může
investor zadat zpracování projektové dokumentace plynovodu, přípojky, event. prodloužení plynovodu projektantu, který má pro
tuto činnost oprávnění. Projektová dokumentace musí být vyhotoven v souladu s podmínkami souhlasného stanoviska (garance
distributora).
4. Zpracovanou projektovou dokumentaci předložte k vyjádření na provozní kancelář AH-ENERGY, s.r.o.. K žádosti o vyjádření
předložte tři paré projektové dokumentace. Dvě námi potvrzená paré projektové dokumentace a vyjádření předložte místně
příslušnému stavebnímu úřadu se žádostí o vydání stavebního povolení. Třetí paré zůstává pro naši potřebu. V zákaznické
kanceláři AH-ENERGY, s.r.o lze získat seznam zhotovitelů nabízejících komplexní služby připojení.
5. Připojení (navrtávku) nově zbudované plynovodní přípojky na distribuční soustavu mohou provádět pouze zhotovitelé
s příslušnou certifikací., a to na základě povolení k napojení k distribuční soustavě, které je podepsané oprávněným pracovníkem
AH-ENERGY, s.r.o. Seznam těchto zhotovitelů lze získat v zákaznické kanceláři AH-ENERGY, s.r.o. Konkrétní podmínky pro
připojení přípojky na distribuční soustavu budou stanoveny ve vyjádření AH-ENERGY, s.r.o. k projektové dokumentaci.
6. Po provedení přípojky obdrží žadatel od zhotovitelů výchozí revizní zprávu, kterou je prokázána provozuschopnost zařízen. Na
základě kladné revizní zprávy, tlakové zkoušky a splnění vydaných podmínek na výstavbu přípojky může dojít k přejímce
přípojky k provozování.
7. Před připojením plynovodní přípojky na distribuční soustavu, musí žadatel doložit zajištění údržby této přípojky oprávněným
subjektem nebo o toto zajištění údržby požádat AH-ENERGY, s.r.o. a uzavřít příslušnou smlouvu.
8. Po připojení nově zbudované plynovodní přípojky na distribuční soustavu, může být uzavřena Smlouva o prodeji a nákupu
zemního plynu.
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9. Plynovodní přípojka může být trvale zprovozněna až po dodání kolaudačního rozhodnutí s nabytím právní moci.
10. Před vpuštěním zemního plynu do připojovaného OPZ si AH-ENERGY, s.r.o. vyhrazuje právo přesvědčit se o splnění
vydaných podmínek provozuschopnosti a bezpečnosti OPZ. Zákazník před vpuštěním zemního plynu předloží doklady od
plynoměru a potvrzení o kalibraci plynoměru. Na základě kladného výsledku této kontroly může dojít k vpuštění zemního plynu.
11. Právní vztahy smluvních stran se budou řídit Obchodním zákoníkem, Zákonem 458/2000 Sb., a jeho prováděcími předpisy,
smlouvou o prodeji zemního plynu a technickými normami a předpisy.
12. Souhlasné stanovisko s připojením není přenosné na jiný subjekt. Platnost tohoto vyjádření je max. 1 rok od data vydání.
Při změně odběrních podmínek stávajícího odběrného místa (vždy při změně spotřebičů)
1. Uvést v žádosti tepelný příkon v kW a spotřebu v m3/hod. stávajících, nově montovaných i rušených spotřebičů.
2. Sjednat odběrový diagram.
3. V případě změny OPZ před hlavním uzávěrem, obchodním měřením nebo při požadavku na změnu tlakové hladiny je třeba
postupovat jako při zřízení nového odběrného místa.
4. V případě obnovení odběru zemního plynu na již zřízeném OPZ, kde byla ukončena Smlouva o prodeji a nákupu zemního
plynu a demontován plynoměr, se postupuje jako u nového odběru.

Žádost zpracoval: ……………………………………………………. Telefon: ……………….

Žadatel potvrzuje správnost údajů obsažených v této žádosti:
V……………………… dne………………………

Podpis: ……………….……………….

Souhlas majitele nemovitosti k plynofikaci:
V……………………… dne………………………

Podpis: ……………….……………….

Za AH-ENERGY, s. r. o. prověřil a převzal:

V……………………… dne………………………

Podpis: ……………….……………….

