
IIIII lilii lilii IIII lilii IIII IIII lilii lilii lilii lilii lilii lilii lilii (IIII lilii lilii III( III III ‘ ‘

?‘7 — Ý 7

144004000003639978

SMLOUVA o PŘ IPOJENÍ K DISTRIBUČ NÍ SOUSTAVĚ

Č .: 320090181042

Provozovatel distribuční soustavy
GasNet, s.r.o., Ktíš ská940 / 96, 400 01 Ú stí nad Labem, tČ : 27295567, DIČ : CZ27295567
Zápis v obchodním rejstříku; Krajský soud v Ú stí nad Labem, spzn. C 23083

Zastoupen;
Martín Gebauer - jednatel, Thomas Merker -jednatel

(dále Jen ‘Provozovatel)

Zákazník

Jméno a příjmení / Obchodní název; Mě sto Beneš ov

Sídlo J Adresa ; Masarykovo námě stí 100, 256 01 Beneš ov

Datum narození! IČ ; 00231401 DIČ ; CZ00231401

Zapsán v Obchodním rejstříku;

Zastoupen;

Adresa pro doručení Smlouvy; Masarykovo námě stí 100, 256 01 Beneš ov

(dále Jen “ Zákazník“ )

uzavřeli níž e uvedeného dne, mě síce a roku v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve zně ní pozdě jš ích předpisů
(dále Jen “ Energetický zákon“ ) a v souladu s provádě cími předpisy, technický mi pravidly a ádem Provozovatele distribuční soustavy GasNet, s.r.o.
(dálejen “ ád PDS“ ), který je dostupný na webový ch stránkách Provozovatele a na Zákaznický ch centrech, tuto Smlouvu o připojení k distribuční soustavě
(dále Jen “ Smlouva“ );

Č l. I Předmě t smlouvy
Předmě tem této Smlouvyje závazek Provozovatele připojit odbě rnéplynovézařízení Zákazníka (dále jen “ OPZ“ ) k distribuční soustavě
Provozovatele a zajistit pož adovanou kapacitu Zákazníkovi, a to za podmínek stanovený ch v této Smlouvě a Obchodních podmínkách Smlouvy
O připojení k distribuční soustavě .

Č l. II Termín a podmínky připojení
Provozovatel připojí OPZ Zákazníka k distribuční soustavě nejpozdě ji do 5 pracovních dnů po dni, kdy Zákazník nebo obchodník s plynem pož ádal
O umož ně ní distribuce plynu a budou-li splně ny vš echny podmínky pro připojení stanovenéprávními předpisy, touto Smlouvou a Obchodními
podmínkami Smlouvy o připojení k distribuční soustavě (dále jen “ OP SOP“ ), kteréjsou nedílnou součástí této Smlouvy, nejdříve vš ak dne 15.09.2021.
OP SOP jsou zveřejně néna internetový ch stránkách Provozovatele, kteréjsou uvedenév zápatí této Smlouvy a dostupnéna kontaktních místech
Provozovatele.
Provozovatel zákazníka informuje o skutečnosti, ž e pokud u ně j eviduje neoprávně ný odbě r nebo neoprávně nou distribuci plynu a z nich plynoucí
dluh, bude zákazníkovi umož ně na dodávka a distribuce plynu (bude připojen k distribuční soustavě ) nejpozdě ji do pě ti pracovních dnů poté,
co bude dluh uhrazen nebo uzavřena dohoda o splátkách a uznání dluhu; tím nejsou dotčenyjinépodmínky pro připojení k distribuční soustavě .

Č I. III Specifikace odbě rného místa (OM)

Název J Adresa OM; Masarykovo námě stí 1, 256 01 Beneš ov

Č íslo MS; 9300233656 EIC; 27ZG200Z0008567T

Přesnéoznačení OM; Provozovna

Č l. IV Charakter odbě ru zemního plynu v OM

Předpokládaný ročníodbě r [kWh]; 310.010,000 Pož adovaný hod. odbě r [m3/hodJ; min. 4,500 max. 23,000

Hodnotyjsou stanoveny na základě seznamu připojovaný ch plynový ch spotřebičů, kteréZákazník uvedl v ž ádosti číslo; 2002250230

Č l. V Místo a způsob připojení k distribuční soustavě , podmínky připojení

Bude ponechán stávající piynomě r, který vyhovuje pož adovanéhodinovéspotřebě plynu.

Umístě ní hlavního uzávě ru plynu; Nika

Č l. Vl Umístě ní přístroje (UP), mě řicí zařízení (přístroj)

Č íslo UP; 9200234640 Adresa UP; Masarykova námě stí 1, 256 01 Beneš ov

Mě řicí zařízení (přístroj); membránový plynomě r G16

Rozteč [mm]; 280 Tlak mě ření [kPa]; 2,0000 Způsob mě ření; typ C

Zákaznickálinka GasNet 555 90 10 10, infogosnetcz, www.gasnetcz
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Pł padnÆ zm na typu a velikosti m ł c ho zał zen , vŁetn tlakovØ œrovn m łen , je uvedena na stanovisku Provozovatele k projektovØ

dokumentaci na OPZ, pł padn v protokolu o montÆ m łidla. Typ m łen mø e Provozovatel po płipojen OPZ k distribuŁn soustav zm nit.

Zm na typu m łen nen døvodem pro zm nu tØto Smlouvy.

Łi. VII Souhlas vlastn ka dotŁenØ nemovitosti
Nen -li ZÆkazn k vlastn kem dotŁenØ nemovitosti, ve kterØ je płipojovanØ zał zen , ZÆkazn k Łestn prohla uje a sv m podpisem stvrzuje, e mÆ

k płipojen odb rnØho plynovØho zał zen souhlas vlastn ka dotŁenØ nemovitosti.

¨l. VIII Doba trvÆn smlouvy, zÆnik smlouvy
Tato Smlouva se uzav rÆ na dobu neurŁitou. Podm nky ukonŁen a zÆniku Smlouvyjsou stanoveny v OP SOP.

¨l. IX ZÆv reŁnÆ ustanoven
1. PrÆva a povinnosti ZÆkazn ka a Provozovatele neupravenÆ touto Smlouvou nebo OP SOP se ł d œpravou obsa enou v obecn zÆvazn ch

prÆvn ch płedpisech, zejmØna v EnergetickØm zÆkon a v pł slu nØm Ædu PDS.

2. Smluvn strany se zavazuj , e płi zpracovÆn osobn ch œdajø (dÆle jen O ) druhØ strany pro œŁely podle tØto smlouvy, budou płistupovat k takov m

O v luŁn podle platn ch a œŁinn ch prÆvn ch płedpisø, upravuj c ch ochranu O , a to za œŁelem spln n sv ch œkolø vypl vaj c ch z tØto smlouvy,

dÆle nebudou takovØ O zpł stup ovat ani poskytovat bez p semnØho souhlasu druhØ stranytłet m stranÆm, s v jimkou pł padnØho ł zen vedenØho

płed orgÆny stÆtn sprÆvy nebo samosprÆvy. DÆle se smluvn strany zavazuj , e v pł pad potłeby druhØ strany vyvinou odpov daj c souŁinnost płi

łe en problematiky O danØ smluvn strany.

3. Provozovatelje sprÆvcem osobn ch œdajø subjektø œdajø. Informace ojejich zpracovÆn vy adovanØ platn mi prÆvn mi płedpisy, vŁetn jejich obsahu

a œŁelu zpracovÆn , płehledu prÆv a povinnost Provozovatele a aktualizovanØho seznamu zpracovatelø osobn ch œdajø, jsou zvełejn ny na webovØ

strÆnce Provozovatele (www.gasnet.cz/cs/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju) a płi uzav rÆn smlouvy nebo kdykoli v prøb hu jej ho trvÆn budou

subjektu œdajø poskytnuty na jeho vy ÆdÆn , adresovanØ p semn na adresu s dla Provozovatele nebo do jeho datovØ schrÆnky ID rdxzhzt.

4. Touto Smlouvou se ru płedchoz ujednÆn smluvn ch stran t kaj c se płipojen OPZ v OM, mimo ujednÆn t kaj c se plynÆrensk ch zał zen .

5. Smlouva mø e b t uzavłena elektronicky ve webovØm prostłed Provozovatele. ZÆkazn k mÆ mo nost v prøb hu podÆn Ædosti o uzavłen Smlouvy

elektronicky ve webovØm prostłed Ædost m nit, upravovat a kontrolovat. Po vypln n formulÆłe Ædosti a zobrazen nÆvrhu Smlouvy ve webovØm

prostłed Provozovatele je jeho akceptac ze strany ZÆkazn ka smlouva uzavłena.

6. Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platnost originÆlu, płiŁem ZÆkazn k sv m podpisem potvrzuje płevzet jednoho.

7. Tento dokument nenahrazuje stanovisko Provozovatele k dokumentaci pro ł zen podle zÆkona Ł. 183/2006 Sb., Stavebn zÆkon,

v platnØm zn n .

8. Dojde-li mezi stranami tØto Smlouvy ke sporu a je-li ZÆkazn k spotłebitelem, mÆ prÆvo na jeho mimosoudn łe en . NÆvrh na mimosoudn

łe en sporu lze podat u EnergetickØho regulaŁn ho œładu, Masarykovo nÆm st 91/5, 586 01. Jihlava. Podrobnosti jsou uvedeny

na www.eru.cz.

9. Strany v slovn prohla uj a podpisem stvrzuj , e si Smlouvu a OP SOP płeŁetly a souhlas s jejich obsahem a dÆle, e Smlouva byla sepsÆna

podle jejich pravØ a svobodnØ vøle prostØ omylu a nikoli v t sni.

Zastoupen

M sto a datum podpisu Provozovatele:
st nad Labem 13.09.2D21.

Provozovatel

jednatel

M sto a datum podpisu ZÆkazn ka:

statutÆrn orgÆn

LI zÆkonnØ zastoupen

zastoupen na zÆklad plnØ moci

ZÆkaznickÆ linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnetcz, www.gasnet.cz
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