ŽÁDOST O PŘIPOJENÍ K LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ
DEVELOP - start , spol. s r.o. z napěťové hladiny 400V
připojení nového odběru
Provozovatel LDS
Sídlo
Zapsaná v OR vedeném
Licence na distribuci elektřiny č.

změna jističe
DEVELOP - start , spol. s r.o.

IČ

26363143

Rozvojová zóna čp. 500, Janovice nad Úhlavou, PSČ 340 21

DIČ

CZ26363143

KS v Plzni, oddíl C, vložka 15530
120805862

Tel./mobil
Mail

378603281
info@developstart.cz

Žadatel -obchodní firma

IČ

Adresa sídla

DIČ

Zapsán v OR vedeném

oddíl

vložka

Tel./mobil

Zapsán v ŽR vedeném
Opráv. osoba pro sml. záležitosti

Mail
Jméno, příjmení,titul

Tel./mobil

Datum narození
Opráv. osoba pro tech. záležitosti

Mail

Jméno, příjmení,titul

Tel./mobil

Datum narození

Mail

Adresa pro zaslání stanoviska

Žadatel-fyz. osoba nepodnikatel

Jméno, příjmení,titul

Tel./mobil

Datum narození

Mail

Adresa
Specifikace odběrného místa
Umístění v areálu/ bud. č.

Charakter odběru
krátkodobý

Požadovaný termín připojení

Předp. roční odebr. energie

trvalý

(kWh)

Volba tarifu
1 tarif

Stávající hodnota jističe
2 tarif

Napěťová hladina
230V

400V

Požadovaná hodnota jističe

(A)

(A)

Instalované elektrické spotřebiče
Stávající (kW)

Požadavek (kW)

Akumulační vytápění
Přímotopné vytápění

Pohony a svářečky

Ohřev TUV akumulační

Technologický ohřev

Ohřev TUV přímotopný

Příprava pokrmů

Osvětlení

Ostatní spotřebiče
CELKEM
Stávající (kW)

Spotřebiče se zpětnými vlivy

Stávající (kW)

Požadavek (kW)

0

0

Klimatizace

Požadavek (kW)
Specifikace zpětných vlivů

Přílohy:
Úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku, ne starší než 3 měsíce
Doklad o vlastnickém nebo jiném právu k odběrnému zařízení a pozemkům
Situační plánek
Jednopólové schema
Oddělovací geometrický plán u odprodaných pozemků z oblasti areálu LDS
Souhlas vlastníků dotčených nemovitostí s umístěním zařízení
Dotazník pro připojení spotřebičů se zpětnými vlivy
Plná moc pro pověřenou osobu
Prohlášení žadatele:
Žadatel potvrzuje správnost údajů uvedených v žádosti . Je si vědom všech důsledků, které mohou být proti němu vyvozeny při
uvedení nesprávných a nepravdivých údajů.
Žadatel:

V

Dne

Podpis a razítko

Informace pro žadatele:
Stanovisko k této žádosti bude zpracováno ve lhůtě do 30 dnů v souladu s ustanoveními pro připojení odběrného zařízení k zařízení
distribuční soustavy provozovatele lokální distribuční soustavy podle zákona č. 458/2000 Sb. a prováděcích vyhlášek v platném
znění. Ve smyslu výše uvedených legislativních předpisů bude žadateli stanoven podíl na oprávněných nákladech provozovatele
LDS s připojením a podíl na nákladech spojených se zajištěním požadovaného příkonu. Neúplně vyplněnou žádost může
provozovatel LDS vrátit žadateli k jejímu doplnění.
Datum přijetí žádosti:

Předpoklad roční odebraná energie
(kWh)

