
Dalkia Morava, a.s., Ostrava, 28. října 3123/152, PSC: 709 74 

Divize Olomouc, Tovární 44, 772 11 Olomouc 

Za odběratele 

Xxxxxxxxxxxxx 

ředitelka SKM UP 

 

 

Evidenční číslo: 033307 

TECHNICKÉ ÚDAJE K ODBĚRU 
pro odběrné místo: 0510-5 80/ 

Název OM: Koleje-tř.17.listopadu Olomouc 

1. 

Místo plnění 

Dodávka je splněna v místě: uzavír.ventil v PS cca 0.5 m za 

vnější zdí obj.,příp.začíná v Š516 HV 5.etapa 

Průměr teplovodní přípojky DN 80/DN 80, délka přípojky 21 m. 

Přípojka je v majetku dodavatele. 

2 . 

SCZT 

Parametry dodávaného teplonosného média horkovodní SCZT: 

teplota přívodu primární horké vody při venkovní teplotě -15°C 

je 12O°C, v mimotopném období 65°C. 

Nelze-li zjistit skutečnou entalpii, bude dodávka tepla účtována s entalpii 

dodaného média 1,000 GJ/t a doplňkové vody 0,272 GJ/t, teplota zpátečky nesmí 

překročit 65°C. 

3 . 

Měření 

Dodávka tepla je měřena v místě: předávací stanice měřící zařízení: Danfoss. 

Dodavatel a odběratel se dohodli, že údaje tohoto měřícího zařízení budou použity 

jako podklady pro fakturaci. 

Doplňková voda je měřena v místě: předávací stanice 

měřící zařízení: rychlostní vodoměr. 

4 . 

Další ujednání 
  

ředitel divize 

xxxxxxxxxxxxxxx 



Dalkia Morava, a.s., Ostrava, 28. října 3123/152, PSC: 709 74 

Divize Olomouc, Tovární 44, 772 11 Olomouc 

Za odběratele 

Xxxxxxxxxxxxx 

ředitelka SKM UP 

 

 

Evidenční číslo: 033307 

TECHNICKÉ ÚDAJE K ODBĚRU 
pro odběrné místo: 0510-581/ 

Název OM: Koleje-B.Václavka, Olomouc 

1. 

Místo plnění 

Dodávka je splněna v místě: uzavír.ventil v PS cca 0.5 m za 

vnější zdí objpříp.navazuje na HV přivaděč 

Průměr teplovodní přípojky DN 65/DN 65, délka přípojky 22 m. 

Přípojka je v majetku dodavatele. 

2 . 

SCZT 

Parametry dodávaného teplonosného média horkovodní SCZT: 

teplota přívodu primární horké vody při venkovní teplotě -15°C 

je 12 0°C, v mimotopném období 65°C. 

Nelze-li zjistit skutečnou entalpii, bude dodávka tepla účtována s entalpii 

dodaného média 1,000 GJ/t a doplňkové vody 0,272 GJ/t, teplota zpátečky nesmí 

překročit 65°C. 

3 . 

Měření 

Dodávka tepla je měřena v místě: předávací stanice měřící zařízení: Danfoss. 

Dodavatel a odběratel se dohodli, že údaje tohoto měřícího zařízení budou použity 

jako podklady pro fakturaci. 

Doplňková voda je měřena v místě: předávací stanice 

měřící zařízení: rychlostní vodoměr. 

4 . 

Další ujednání 

Olomouc 3.10.2003 

Za dodavatele  

xxxxxxxxxxxxxxxx 

ředitel divize 



Dalkia Morava, a.s., Ostrava, 28. října 3123/152, PSC: 709 74 

Divize Olomouc, Tovární 44, 772 11 Olomouc 

Za odběrajzele 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ředitelka SKM UP 

 

 

Evidenční číslo: 033307 

TECHNICKÉ ÚDAJE K ODBĚRU 
pro odběrné místo: 0510-582/ 

Název OM: Koleje-J.L.Fischera, Olomouc 

1. 

Místo plnění 

Dodávka je splněna v místě: uzavír.venti1 v PS cca 0.5 m za 

vnější zdí objpříp.navazuje na HV přivaděč 

Průměr teplovodní přípojky DN 65/DN 65, délka přípojky 32 m. 

Přípojka je v majetku dodavatele. 

2 . 

SCZT 

Parameti'y dodávaného teplonosného média horkovodní SCZT: 

teplota přívodu primární horké vody při venkovní teplotě -15°C 

je 120°C, v mimotopném období 65°C. 

Nelze-li zjistit skutečnou entalpii, bude dodávka tepla účtována s entalpii 

dodaného média 1,000 GJ/t a doplňkové vody 0,272 GJ/t, teplota zpátečky nesmí 

překročit 65°C. 

3 . 

Měření 

Dodávka tepla je měřena v místě: předávací stanice měřící zařízení: Danfoss. 

Dodavatel a odběratel se dohodli, že údaje tohoto měřícího zařízení budou použity 

jako podklady pro fakturaci. 

Doplňková voda je měřena v místě: předávací stanice 

měřící zařízení: rychlostní vodoměr. 

4 . 

Další ujednání 

 
Xxxxxxxxxxxxxxxxx 

ředitel divize 

 


