
Dalkia Česká republika, a.s., Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3337/7, PSČ:709 74 
_________ Region Severní Morava, Elektrárenská 5562/17, Ostrava-Třebovice_________

Evidenční číslo: 37898

PRIHLASKA K ODBĚRU TEPLA
Č.OM: E610-624/011 číslo PM:

Název OM: Městská kavárna

Odběratel: Město Krnov
Zastoupen:
Bankovní spojení:
Kontaktní osoba/tel.spojení: ..............................................
Odběrné místo: sekundární HPS/DPS/BPS/KOTELNA PS OM přihlášeno od: 1.5.2012

Údaje pro OM s ÚT Údaje pro OM s TUV/BS
Nebyty | byty Celkem Nebyty byty Celkem

podlahová plocha (m* 1 2 3 4)
počet bytových jednotek
sjednaný tepelný výkon (MW) ■

U nebytového prostoru druh místnosti:
Údaje o doplňkové vodě:
odběr: ane/ne_______________________________________________________________________
Majetek dodavatele končí:
1. Na prvních armaturách za měřením tepla v napojovacím u z lu ........................................................
2. Na líci zdi HPS/DPS/BPS/KOTELNA......................................................................................................
3. V-edbočné šachtě před objektem ..........................................................................................................
4. Jinde: není v majetku dodavatele (provozování pronajatého zařízení MĚSTA KRNOV)

Výše uvedené místo přechodu vlastnických práv dodavatele na odběratele je místem plnění a 
současně místem předání.
Teplota vody pro ÚT je řízena dle standardního nastavení dodavatele, případně podle individuálního 
písemného požadavku odběratele.

Údaje o dodávce elektrické energie pro potřebu měření:
Způsob napojení: na síť odběratele / samostatné napojení dodavatele 

Není odběr, bateriové napájení

Odběratel prohlašuje, že rozdělení podlahových ploch odpovídá skutečnosti a že si je vědom povinnosti nahlásit dodavateli 
bezodkladně každou změnu výměry podlahové plochy bytových a nebytových prostor.

21. D5. W
V Ostravě dne ...............................

dodavatel odběratel



Moravskoslezské teplárny a. s., 28. října 152, 709 74 Ostrava 
divize Výtopna Krnov, Revoluční 51, 794 00 Krnov

y ,  S  Evidenční číslo smlouvy: 037898

PRIHLASKA K ODBĚRU TEPLA
(část A smlouvy) pro odběrné místo s ÚT : 0610-624/009

s TUV : 0610-624/509

Název OM: Centrum 1, MÚ 
Odběrné místo : sekundární

Rozdělení sjednaného příkonu [MW]:

otop prostoru příprava TUV
sektor
byty
celkem

| Údaje pro OM s ÚT | Údaje pro OM s TUV 
___________________________ |sektor| byty I celkem I sektor | byty I celkem
podlahová plocha ím—1_____ |_
započitatelná plocha [m—1__
počet byt .jednotek    

Údaje o doplňkové vodě:
odběr: není

Údaje o předávací stanici:

Majetková příslušnost: PS a sekund.v majetku dodavat.

Údaje pro fakturaci jsou uvedeny v části "C" smlouvy.

Odběratel prohlašuje,že rozdělení podlahových ploch odpovídá skutečnosti 
a že si je vědom povinnosti nahlásit dodavateli bezodkladně každou změnu 
výměry podlahové plochy bytových a nebytových prostor.

Zvláštní ujednání:

Krnov 12.12.1997

za dodavatele za odběratele



Dalkia Morava, a.s., Ostrava, 28. října 3123/152, PSC: 709 74 
Divize Krnov, Revoluční 51, 794 00 Krnov

Evidenční číslo: 037898

PŘIHLÁŠKA K ODBĚRU TEPLA
pro odběrné místo s ÚT : 0 6 1 0 - 6 4 0 / 0 0 6

S TUV :

Název OM: Dům p ř á t e l s t v í  H l . n á m . 2 9
©dběrné místo sekundární

Rozdělení sjednaného příkonu [MW]:

otop prostoru příprava TUV
sektor
byty
celkem

Údaje pro OM s ÚT Údaje pro OM s TUV
1 sektor 1 bvty |celkem 1 sektor I bytv i celkem! o1 podlahová plocha [m—] O|započitatelná plocha [m— ]

1 počet bvt.jednotek J

Údaje o doplňkové vodě:
odběr: není

Údaje o předávací stanici:

Majetková příslušnost: Cizí PS prov.prod,sek.prov.p r .

Údaje pro fakturaci jsou uvedeny v diagramu na odběr tepla.

Kupující prohlašuje,že rozdělení podlahových ploch odpovídá skutečnosti 
a že si je vědom povinnosti nahlásit prodávajícímu bezodkladně každou 
změnu výměry podlahové plochy bytových a nebytových prostor.

Další ujednání:

Krnov 23.1.2002

Za prodávajícího Za kupujícího



Dalkia Česká republika, a.s., Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ: 709 74 
________ Region Severní Morava, Elektrárenská ul. 5562/17, Ostrava-Třebovice______

Číslo odběratele: 37898

PŘIHLÁŠKA K ODBĚRU TEPLA
č. OM: E610-640/007 číslo PM:

Název OM: Dům služeb -  Město Krnov

Odběratel: Město Krnov, Hlavní náměstí 1, Krnov
Zastoupen:
Bankovní spojení:
Kontaktní osoba/tel.spojení:
Odběrné místo : DPS přihlášeno od: 1.3.2009

Údaje pro OM s ÚT Údaje pro OM s BS/s TUV
nebyty J byty I celkem nebyty byty celkem

podlahová plocha (m2)
počet bytových jednotek I l _________ _________ —

sjednaný tepelný výkon (kW)

VTP
U nebytového prostoru druh místnosti:
Údaje o doplňkové vodě:
odběr: Ano v DPS (SV pro ÚT a TUV)

Majetek dodavatele končí:

1. Na prvních armaturách za měřením tepla v napojovacím uzlu
2. Na líci zdi HPS/DPS
3. V odbočné šachtě před objektem
4. Jinde: Na uzavíracích armaturách jednotlivých větví ÚT a TUV v DPS

Výše uvedené místo přechodu vlastnických práv dodavatele na odběratele je místem plnění.

Dodávka tepla pro ÚT se uskutečňuje dle teplotní křivky č. , v době nočního útlumu podle křivky č. ...

Údaje o dodávce elektrické energie pro potřebu měření:
Způsob napojení: není odběr, bateriové napájení

Odběratel prohlašuje, že rozdělení podlahových ploch odpovídá skutečnosti a že si je  vědom povinnosti nahlásit dodavateli 
bezodkladně každou změnu výměry podlahové plochy bytových a nebytových prostor.

V Ostravě dne 1 2. 06. 2009

dodáváni odběratel



Evidenční číslo: 37898

Dalkia Česká republika, a.s., Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ: 709 74
Region Severní Morava, Elektrárenská 5562/17, Ostrava-Třebovice

PRIHLASKA K ODBĚRU TEPLA
č. OM: E610-640/009 číslo PM:

Název OM: MÚ sušárna + WC

Odběratel: Město Krnov
Zastoupen:
Bankovní spojení:
Kontaktní osoba/tel.spojení:
Odběrné místo: sekundární HPS/DPS/BPS/KOTELNA PS OM přihlášeno od: 1.6.2011

Údaje pro OM s ÚT Údaje pro OM s TUV/BS
Nebyty byty Celkem Nebyty byty Celkem

podlahová plocha (m2)
počet bytových jednotek
sjednaný tepelný výkon (MW)

U nebytového prostoru druh místnosti:_____________________________________________________
Údaje o doplňkové vodě:
odběr:-ane/ne_______________________________________________________________________
Majetek dodavatele končí:
1. Na prvních armaturách za měřením tepla v napoj ovacím u z lu .......................................................
2. Na líci zdi HPS/DPS/BPS/KOTELNA......................................................................................................
3. V odbočné šachtě před objektem ..........................................................................................................
4. Jinde: Výstup -  kulový kohout nad rozdělovačem ÚT a větvi na

Zpátečka- kulový kohout před měřičem tepla na ležatém rozvodu v místnosti vedle HPS.

Výše uvedené místo přechodu vlastnických práv dodavatele na odběratele je místem plnění a 
současně místem předání.
Teplota vody pro ÚT je řízena dle standardního nastavení dodavatele, případně podle individuálního 
písemného požadavku odběratele.

Údaje o dodávce elektrické energie pro potřebu měření:
Způsob napojení: na síť odběratele / samostatné napojení dodavatele 

Není odběr, bateriové napájení

Odběratel prohlašuje, že rozdělení podlahových ploch odpovídá skutečnosti a že si je  vědom povinnosti nahlásit dodavateli 
bezodkladně každou změnu výměry podlahové plochy bytových a nebytových prostor.

V Ostravě dne 2 6. 05. 2011

doda^ateý odběratel



Evidenční číslo: 37898

Dalkia Česká republika, a.s., Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ: 709 74
Region Severní Morava, Elektrárenská 5562/17, Ostrava-Třebovice

PRIHLASKA K ODBĚRU TEPLA
č. OM: E610-640/506 číslo PM:

Název OM: MÚ sušárna + WC TUV

Odběratel: Město Krnov
Zastoupen:
Bankovní spojení:
Kontaktní osoba/tel.spojení:
Odběrné místo: sekundární HPS/DPS/BPS/KOTELNA PS OM přihlášeno od: 1.6.2011

Údaje pro OM s ÚT Údaje pro OM s TUV/BS
Nebyty byty Celkem Nebyty byty Celkem

podlahová plocha (m2)
počet bytových jednotek
sjednaný tepelný výkon (MW)

U nebytového prostoru druh místnosti:___________________________________________________
Údaje o doplňkové vodě:
odběr: ane/ne___________________________________________________________ _________
Majetek dodavatele končí:
1. Na prvních armaturách za měřením tepla v napojovacím u z lu ........................................................
2. Na líci zdi HPS/DPS/BPS/KOTELNA......................................................................................................
3. V odbočné šachtě před objektem ..........................................................................................................
4. Jinde: Výstup- kulový kohout na výstupu z akumulačních nádob.

Cirkulace- kulový kohout nad cirkulačním čerpadlem.
SV- uzavírací armatura za vodoměrem f. KVAK.

Výše uvedené místo přechodu vlastnických práv dodavatele na odběratele je místem plnění a 
současně místem předání.
Teplota vody pro ÚT je řízena dle standardního nastavení dodavatele, případně podle individuálního 
písemného požadavku odběratele.

Údaje o dodávce elektrické energie pro potřebu měření:
Způsob napojení: na-síť odběratele-/-samostatné napojení dodavatele 

Není odběr, bateriové napájení

Odběratel prohlašuje, že rozdělení podlahových ploch odpovídá skutečnosti a že si je  vědom povinnosti nahlásit dodavateli 
bezodkladně každou změnu výměry podlahové plochy bytových a nebytových prostor.

V Ostravě dne ?  6. 05. ?011

dodaváí
— <y......
odběratel



Dalkia Česká republika, a.s., Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3337/7, PSČ: 709 74 
_________ Region Severní Morava, Elektrárenská 5562/17, Ostrava-Třebovice_________

Evidenční číslo: 37898

PRIHLASKA K ODBĚRU TEPLA
č. OM: E610-385/002

Název OM: Město Krnov - internát nám. Míru

Odběratel: Město Krnov

Zastoupen:
Bankovní spojení:
Kontaktní osoba/tel.spojení:
Odběrné místo: sekundární HPS/DPS/BPS/KOTELNA přihlášeno od: 1.9.2011

Údaje pro OM s ÚT Údaje pro OM s TUV/BS
Nebyty byty Celkem Nebyty byty Celkem

podlahová plocha (m2)
počet bytových jednotek
sjednaný tepelný výkon (MW)

NTP
VTP

U nebytového prostoru druh místnosti: 
Údaje o doplňkové vodě:
odběr:-a»e/ne
Majetek dodavatele končí:
1. Na prvních armaturách za měřením tepla v napojovacím u z lu .......................................................
2. Na líci zdi HP-S/DPS/BPS/KOTELNA......................................................................................................
3. V-edbeěňé-šaehtě před objektem ..........................................................................................................
4. Jinde: Výstup -  kulový kohout před gumovým kompenzátorem. Zpátečka -  kulový kohout nad 
filtrem a oběhovým čerpadlem v prostoru DPS. TUV -  hranice dodávky v prostorách kuchyně.

Výše uvedené místo přechodu vlastnických práv dodavatele na odběratele je místem plnění a 
současně místem předání.
Teplota vody pro ÚT je řízena dle standardního nastavení dodavatele, případně podle individuálního 
písemného požadavku odběratele.

Údaje o dodávce elektrické energie pro potřebu měření:
Způsob napojení: na síť odběratele / samostatné napojení dodavatele 

Není odběr, bateriové napájení

Odběratel prohlašuje, že rozdělení podlahových ploch odpovídá skutečnosti a že si je  vědom povinnosti nahlásit dodavateli 
bezodkladně každou změnu výměry podlahové plochy bytových a nebytových prostor.

V Ostravě dne - 6 .  10. 2011 ( /
b ih o v e  to l l

dodavatel odběratel


