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Smlouva o dodávce tepebíé energie
Příloha č. 2

PŘIHLÁŠKA
část B

k odběru tepelné energie od dodavatele

OLTERM & TD Olomouc, a.s.

ODBĚ,RATEL

ČíSIO smlouvy:

Název/firma/jméno:

Název zdroje:

Název odběmého místa:

171/04T

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, p.o.
ZŠ Zeyerova 28 Kód zdroje:

Zeyerova 28 (ZŠ) Kód odběrného místa:

ígoí-osO/000

noí-osO/110

ČÁST L

HRANICE ZAŘÍZENÍ/MÍSTO PLNF,NÍ PÁRAMETRŮ DODÁVKY

a) Specifikace zařízení:
" napojeno na tepelný zdroj
" souvisejíc{ technologie um{stěná v odběrríém místě (OM)

" primámí př{pojka -
" tepelná (sekundárn{) přípojka dle A2. 7. smlouvy -
" měřící uzel dle A2. 14 smlouvy -
" regulačn{ uzeí

" schéma místn{ch hranic systému:

ZŠ Zeyerova 28
Zeyerova 28 (ZŠ)
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v majetku odběratele
v majetku odběratele
v majetku odběratele
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b) Hranice zařízení pro 'ÚT v místě:
Zař{zení odběratele navazuje př{mo na zařízení dodavatele:
Odběrné tepelné zařízen{ (rozvody) jsou majetkem odběratele:
Hranice napojení:

výstup: uzavírací klapka DN65 na OM Zeyerova 28 (ZŠ)
zpátečka: uzavírac{ klapka DN65 na OM Zeyei'ova 28 (ZŠ)

Ve všech místech je napojení na stávající technologii odběratele odděleno uzavírac{ armaturou, která urču3e hranici technologie

ANO

ANO

d@davatele : ANO

c) Hranice zařízení pro TV v místě:
Zař{zení odběratele navazuje přímo na zařízení dodavatele:
Odběrné tepelné zař{zení (rozvody) jsou majetkem odběratele:
Hranice napojení:

kulový veiitil DN40 na OM Zeyerova 28 (ZŠ)výstup:
kulov:ý ventil DN25 na OM Zeyerova 28 (Zš)cirkulace:

studená voda: kulový ventil DN50 na OM Zeyerova 28 (ZŠ)

Ve všech místech je napojen{ na stávající technologii odběratele odděleno uzavírací arrnaturou, která urču3e hranici technologie

ANO

ANO

dodavatele : ANO
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Smlouva o dodávce repelné energre
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Přfloha č. 2

Část B

ČÁST II.
MĚŘENÍ
a) Dodávka tepla pro ÚT

dodávko měřena v místě:

typ měření (bilanční/fakturační, jiné):

b) Dodávka tepla pro TV
dodávka měřena v místě:

typ měření (bilanční/fakturační, jiné):

výpočeí spotřeby tepía UT dle vzorce, OM ZŠ Zeyrova 28
faktrirační

výpočet spotřeby tepla TUV dle vzorce, OM ZS Zeyrova 28
faktiirační

c) Dopouštění (teplonosné látky) do systému ÚT
dodávka měřena v místě:

typ měřen{ (5ilanční/fakturační, jiné):
způsob dodávícy:

vodoměr pro dopo?ištění do systérmi na tep.zdroji ZŠ Zeyerova 28
bilanční

studená voda

d) Dodávka vody pro TV
dodávka měřena v místě:

typ měření (bilančn{/fakturačn{, jiné):
dodávku vody pro TV si za3išťu3e odběratel:

vodoměr pro TV na tep. zdroji ZŠ Zeyerov:a 28
bilaiiční

ANO

e) Dodávka elektrické energíe pro potřebu tepelného zařízení:
dodávka měřena v místě:

typ měření (bilanční/fakturačn{, jiné):
k přefakturaci dodavateli tepelné energie:

podružný elektroi'něi' 3e umístěný
na tep.zdroji ZŠ Zeyerovíi 28
fakturační

ANO

Ostatní náležitosti přihlášky jsou uvedeny v části A Přihlášky k odběru tepelné energie.
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