Evidenční číslo žádosti

Žádost – změna v již připojeném objektu
z hladiny nízkého napětí

Číslo stávajícího odběrného místa

pro stanovení podmínek připojení odběratele kategorie C a D

8 1 1

Volbu vždy označte křížkem

Specifikace požadavků

Připojení nových spotřebičů na stávajícím odběrném místě
Zvýšení jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe (před elektroměrem)
Provizorní (dočasné) připojení – termín od
termín změny od........................

do

Definitivní připojení – požadovaný termín zahájení dodávky od

Připojení nového odběrného místa v objektu již připojeném na distribuční síť

Nevyplňujte, pokud žadatel bude zároveň zákazníkem

Žadatel

titul...................jméno.................................................. příjmení ................................................................ titul ...................datum narození .................................
obchodní firma .............................................................................................................................................................................................................................
Identifikační číslo IČ
Daňové identifikační číslo DIČ telefon: .............................................. fax: ..................................................e-mail: .....................................................................
oprávněný zástupce (jméno) ...................................................................................................... telefon ....................................

Zákazník (odběratel)
titul...................jméno.................................................. příjmení ................................................................ titul ...................datum narození .................................
obchodní firma .............................................................................................................................................................................................................................
Identifikační číslo IČ
Daňové identifikační číslo DIČ telefon: .............................................. fax: ..................................................e-mail: .....................................................................
oprávněný zástupce (jméno) ...................................................................................................... telefon ....................................
adresa odběrného místa
ulice .............................................................................č. orientační .............................. č. popisné ............................. patro, č. bytu.........................................
obvod ...........................................................................obec...............................................č.kat./parcely ...............................................PSČ ...............................
typ

rodinný dům

bytový dům

rekreační objekt

garáž, zahrádka

provozovna, kanceláře

jiný:

(není-li shodná s adresou odběrného místa)

Adresa pro zaslání odpovědi

jméno a příjmení nebo název firmy ..............................................................................................................................................................................................
ulice .............................................................................č. orientační .............................. č. popisné ............................................................................................
obvod ...........................................................................obec...................................................................................................................PSČ ...............................

Údaje o odběrném místě
Elektrické
spotřebiče
(kW)

Elektrické vytápění
akumulační

přímotopné

Ohřev vody

tepelné
čerpadlo

klimatizace

akumulační
(bojler)

přímotopný
(průtokový)

Ostatní spotřebiče
motory
3x400/230 V
(nad 5 kW)

světla,
sporáky,
jiné ....

SOUČET
(kW)

Stávající
Nově požadované
CELKEM kW

Stavající jmenovitá proudová hodnota hl. jističe (před elektroměrem):

A

Požadovaná jmenovitá proudová hodnota hl. jističe (před elektroměrem):

A

Náhradní zdroj:

ne

ano

výkon

PREdistribuce, a. s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, tel.: 267 051 111, fax: 267 310 817, www.pre.cz
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10158
Bankovní spojení: ČSOB, č. účtu: 17551853/0300, IČ 27376516, DIČ CZ27376516

Pokračování na druhé straně

Upozornění pro žadatele
1) Zřízením el. připojení vzniká provozovateli DS podle zákona č. 458/2000 Sb., § 25, odst. 4 právo vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti
se zřizováním a provozováním zařízení distribuční soustavy.
2) Žadatel bere na vědomí, že podmínky připojení budou řešeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. a prováděcími vyhláškami.

Prohlášení žadatele
Žadatel prohlašuje, že údaje uvedené v žádosti jsou správné a pravdivé a že existují příslušná majetkoprávní oprávnění k odběrnému místu
specifikovanému v této žádosti.
V .....................................dne ..............................

....................................................................................
podpis

Vyjádření PREdistribuce
Odběrné místo musí být v souladu s PN MM 501 Technické podmínky připojení část A – obchodní měření.

V Praze dne .........................................................

Zákaznické e-centrum PRE
www.pre.cz/e-centrum

www.pre.cz

....................................................................................
jméno a podpis

Zákaznická linka PRE

Zákaznické centrum PRE

Centrum energetického poradenství PRE

Tel.: 267 055 555
Fax: 267 055 505
E-mail: pre@pre.cz
Provozní doba: Po–Pá 7.00–19.00
Záznamník: 19.00–7.00

Praha 1, Jungmannova 31 (palác Adria)
Praha 4, Vladimírova 18
Praha 9, Ocelářská 5a
Provozní doba: Po–Čt 9.00–18.00
Pá
9.00–12.00

Jungmannova 28 (Palác TeTa), Praha 1
Provozní doba: Po–Pá 10.00–18.00
Tel.: 267 055 555
E-mail: poradce@pre.cz
www.energetickyporadce.cz

