Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Region Severní Morava, Elektrárenská 5562/17, Ostrava-Třebovice________
č.smlouvy: 53330

PŘIHLÁŠKA K ODBĚRU TEPLA
č. OM pro ÚT: B040-901/033
Název OM pro ÚT:

ZŠ O.-Hrabová, Paskovská 46, byt školníka

Odběratel:
Základní škola, Ostrava - Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace
Zastoupen:
Bankovní spojení:
Kontaktní osoba/tel. spojení:............................................................
Odběrné místo: sekundární HPS/DP-S/BPS/KOTELNA
přihlášeno od: 01.05.2017
Údaje pro OM s ÚT
Nebyty
podlahová plocha (m2)
počet bytových jednotek
sjednaný tepelný výkon (MW)
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U nebytového prostoru druh místnosti:
------------------------------------------------------Údaje o doplňkové vodě:

odběr: ane/ne
Majetek dodavatele končí:

1. Na prvních armaturách za měřením tepla v napojovacím uzlu :
■2. Na líci zdi HPS/DPS/BPS/KOTELNA
3. V odbočné šachtě-před-ebjektem
4. Jinde: ...................................................................................
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
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.
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Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Region Severní Morava, Elektrárenská 5562/17, Ostrava-Třebovice________
č.smlouvy: 53330

PRIHLASKA K ODBĚRU TEPLA
č. OM pro ÚT: B040-901/031
Název OM pro ÚT:

ZŠ O.-Hrabová, Paskovská 46

Odběratel:
Základní škola, Ostrava - Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace
Zastoupen:
Bankovní spojení:
Kontaktní osoba/tel.spojení: ............................................................
Odběrné místo: sekundární HPS/DPS/BPS/KOTELNA
přihlášeno od: 01.05.2017
Údaje pro OM s ÚT
Nebyty

byty

Údaje pro OM s TUV/BS
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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 uzlu :
2. Na líc i zdi-HPS/DPS/BPS/KOTELNA
3. V odbočné šachtě pře d obje kte m
4. Jinde: ............................................................................................
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 odběrate le / samostatné napojení dodavatele
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.
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