
___, ' .;

E DISTRIBUCE
.;“g- -.:_.*_-.

eMLouvA O PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO ELEKTRICKÉHO zmizení K DISTHIEUČNÍ sousmvÉ VYSOKÉHO NAPĚTÍ (VN)

NEBO vELívn WSOKÉHO NAPĚTÍ (WN)

ČÍSLO: 1?_w_1ooe497302

É PROVOZOVATEL DISTRIBUČNI SOUSTAW (dále jen PDS)

% ČEZ Distribuce, a. 3. Děčín. Děčín tv“ — Podmoklý, Teplicka STAL/B, PSČ 405 02 | IČ 24?29035 ] DIC CZ?-1729035 | zapsána v

% “ obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Usti nad Labem. Oddíl B., vložka 21-45 | licence na distribuci

919mm 121015583 | rewWI„
% bezplatná linka ČEZ Distribuce: poruch. distribuční požadavky, informace) | adresa pro

3 doručování: ČEZ Distribuce. a, 5.. Plzeň Guldenerova 257319, PSČ 328 00 | na základě pověření ze dne 11. 2.

$_ 2014 zastupuje—.“ Vedoucí odboru Obsluha klientů. Business

? fc; Ě ZÁKAZNÍK

s a o ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO _ 10995172

% ŽŠ OBCHODNI FiFiMA/ NAZEV Sportovni areatý města l_(ladna s.r.o.

až?— ro 261541?0 o|o ozestomo

g;; 3 ADRESA MÍSTA TRvALÉi-ío POBYTU ; SÍDLA SPOLEČNOST!

% eff uucE Sportovoů Č._ P. _; Ř o. 81 Bý'Hozdelov PSČ 272 04

152 C_L OBEC Kladno MISTNi CAST Fiozděiov

dě Š. ZÁPlS v oa / za, ODDÍL. VLOŽKA O. o teen vedená u rejstříkového soudu v Praze

š Ě? ZASTOUPENÍ MARCEL KUČEHA Jednatel

5.312; TELEFON: Fax

gg BĚ E—MAI

3 2 \?

e s
Ř. 23 m - . ,

i: a -_ |. UVODNI USTANOVENI _

% m “ Tato smiOuva je uzavřená podle 5 „46 odst. 2 zákona č, 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „DZ") a v souřadu s ust. % 50 odst. 3 zákona

% ŽŠ č. 45812000 Sb., O podmínkách podnikání a o Výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zakon).

% 3 a ve znění pozdějších předpisů (dalejen „EZ"), a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou o podmínkách připojení k elektrizační soustavě,

ŠŠŠ ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška o připojeni').

.íš %? ““„

ŠŠŠ |:. PŘEDMĚT SMLOUVY E

%; É Předmáem této srhiouvýje zavazek PDS připojit odběrné elektrická zařízení zakaznika specifikované v čl. |||. (dalejen „odběrné zařízení") š..

% % 5 k distribuční soustavě a zajistit ZákazníkOvi dohodnutý zvýšený rezervovaný příkon, a to v návaznosti na žádost zakaznika 1:1 při pojeni odběrného =

3% % zařízení k distribuční soustavě č. 4121360986, doručenou pos dne 1 1. 1 2, 2131? [dále jen „Žádost o pripojení-=), & závazek zakaznika uhradit E

iš ? PDS podíl na oprávněných nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného zvýšení rezervovaného příkonu stanovený g=

Ě F1. % Vyhláškou o připojení (dále jen „Podíl na rtakladechi'j. G=

- ŠŠŠ |||. PODMÍNKY PŘIPOJENÍ ODBÉHNÉHO zmizení vooeÉHNÉM MÍSTĚ SE

3 E 9 ;:

Š Š ? 1 ) Specifikace odběrného místa Š=

;ŠÉ ajadresa odběrného místa: Petra Bezruče 2531, Kladno. 272 01, Kladno g=

I I' 5“ bj čislo Odběrného mista: 1883428 0“:

c) EAN: 859182400600010605 E

djtechnícke podntínký prlpOjEtnl Cielo:4121360986 uvedene v Priloze č. 1 této smlouvý tdálegen „TPP ] =

2) Technické údaje odběrného zařízení E

a) rezervovaný příkon: 6?0.000 kW

b) napěťova hladina: 22 kV (VN)

C] povolený rozsah účiníku: 0.95 — 1 (Odbor Q 2 DS)

3) Připojované elektrické Spotřebiče v odběrné-m elektrickém zařizení

Klimatizace 1 00.00

4) Místo připojeni Odběrného místa k distribuční soustavě - hranice vlastnictví

a_i místo phpojení: Kabelova sít' vn v TS KL_4323 '

b) hranice vlastníowí: Zařízení PDS končí kabelovými koncovkami v TS KL_4323

O) spínací prvek k Odpojení odběrného místa: Výpínací prvek UN v TS KL„4323

5) Způsob a provedení měření elektříný

ajtýp měření: A

_- bl umístěni měřících zařízení (měřící místo): v rozvodně

c) přístupnost měh'cího zařízení: E ] Z veřejného prostranství [ X ] Za součinnosti zakaznika

dlodběr elektřiny bude měřen měřicím zařízením PDS

e) převod měřicích transformátorů proudu [jsou-Ii instalovánýj: 205 A; vlastníkem měřicích transformátorů proudu (jsou—Ii instalovaný) je

Zákazník

f) převod měřicích transformátorů napětí (jsou-li instalován—v): 3000/4311100/ v'B V: vlastníkem měňcíoh transformátorů napětí (jsou-li

instalovaný) je Zákazník

&) Jestliže se Údaje uvedené v odstavci 2) až 5) liší od udajů uvedených v Žádosti O připojeni nebo v TPP, platí údaje uvedené v odstavci 2) až 5)

Tj Termin přípoje l'lÍ

Odběrné zařízení bude připojeno k distribuční soustavě nejdéle do pěti pracovnich cini ode dne, kdy Zákazník;

. Otočte prosím

5 K U PI NA C E Z



a) splnil podmínky TPP určené pro připojení zménéného příkonu a splnění těchto podmínek písemně oznámil PDS spolu s předložením

dokladů uvedených v TDP (dále jen „Podmínky připojeníi'j, a

b) zaplatil Podíl na nákladech v plné výši

a umožnénim distribuce za podrnír'iek stanovených příslušnýrtt právním předpisem.

')

IV. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍGH STRAN

tl Zákazník je povinen:

al plnit podmínky pro připojení odběrného zařízení uvedené vtéto smlouvě v Pravidlech provozování distribuční soustavy jdále jen

„PPDS“] nebo v Připojovacich podmínkách pro příslušnou napět'ovou hladinu jdete jen ,.PP'1a poskytnout PDS potřebnou součinnost

pro připojení odběrného zařízení,

bj provádět opatření zamezující víivům zpětného působení na kvalitu dodávané elektřiny v neprospěch ostatních účastnků trhu

*“ s elektřinou, zejména vybavit odběrné zařízení dostupnými technickými prostředky k omezení těchto vlivů, a používat k odběru eiektřiny

zařízení, která neohrožují život, zdraví nebo majetek,

o) udržovat odběrné zařízení ve stavu, který odpovídá právním předpisům, technickým normám a PPDS, plnit pokyny výrobce zařízení

pOužívaneho k odběru.

dj upravit odběrné místo pro instalaci měřicího zařízení a vtornto stavu jej udržovat a umožnit PDS nebojím pověřeným osobám přístup

k měřicímu zařízení PDS a k neméřeným částem odběrného elektrickeho zařízení za účelem provedeni kontroly, odečtu, údržby, výměny

či odebrání n'iěřicího zaříze ní. a

e) jestliže k omezení nebo přerušení dodávky elektřiny doslo z důvodu na straně Zákazníka. nahradit PDS náklady spojené s obnově nim

dodávky elektřiny, nestanoví-li právní předpis jinak.

2) Zákazník (jeli spotřebitel dle % 4-19l OZ) žádá, aby PDS připojil odběrné zařízení ještě před uplynutím ihůty pro odstoupení od smlouvy dle čl.

“vl. odst. 1:1) této smlouvy, a to ve smyslu 5 1823 OZ.

3) PDS je povinen: .

a) přípojtt odběrné zařízení a zajistit Zákazníkovi dohodnutý rezervovaný příkon, pokud má Zákazník souhlas vlastníka dotčeně nemovitosti

k uzavření této smlouvy, v případě, že není jejím vlastníkem a splnil pod minky stanovené touto smlouvou.

b_l nen'eli do dne připojení odběrného zařízení uzavřena srritouva o distribu ci, tak bez zbytečného odkladu po připojení odběrného zařízení

a po uzavření smlouvy o distribuci elektřiny do odběrného místa, nestanoví—ii právní předpis jinou ihůtu. zajistit instalaci vlastního měřicího

zařizení atoto zařízení udržovat a pravidelně Ověřovat správnost měření.

c) informovat zakaznika o chystané výměně měřicího zařízení s uvedením důvodu á zanechat Zákazníkovi v odběrnérn místě písemnou

zprávou s uvedením stavu elektroměru před a po výměně, a

d) obnovit za podmínek stanovených v EZ omezenou nebo přerušenou dodávku elektřiny do odběrného místa.

4), st je oprávněn omezit nebo přerušit v nezbytném rozsahu dodávku elektřiny Zákazníkovi v případech stanovených v EZ; jéli v Odběrněm

místě připojená výrobna elektřiny, je PDS oprávněn tak učinit rovněž v pnpadě, kdy podle EZ zrnění nebo přeruší dodávku elektřiny zteto výrobny

elektřiny.

5) Zákazník je povinen splnit podmínky pnpojení podle čl. Ill. odst. 7) do 13. 8. 2018.

___—__—____„—._„————

v. PODÍL NA NAKLAOECH

1 ] Strany shodně konstatují. že Podíl na nákladech činí 80 000,00 Kč.

2) Jestliže Zákazník do dne uzavřenítéto smlouvy nezaplatil alespoň 50% : hodnoty Podílu na nákladech. je povinen tak učinit do 15 dnů

ode dne uzavření této smlouvy a zbývající neuhrazenou část : hodnoty Podílu na nákladech, nedošlo—ii k úplné úhradě jeho hodnoty

před uzavřením této smlouvy, nebo do 15 dnů po jejím uzavření, je povinen zaplatit nejpozději do terminu připojení odběrného zařízení dle čl. lil.

odst. 7), to vše na účet PDS vedený u Komerční ban ky, a.s., číslo účtu:—ariabilni symbol_Do zaplacení

dlužné částky nemá PDG povinnost odběrné zařízení připojit.

3) Zákazník je povinen doplatit zbylou čast Podilu na nákladech nejpozději doterrnínu uvedeného v čl. N odst. 5,1.

4) Nezapiatí-Ii Zákazník Podíl na nákladech ani v dodatečné ihůtě jednoho měsíce od upiynutí lhůty k zaplacení podle odstavce 2). připojovací

povinnost PDS podle či, |||. odst. Tj, včetně rezervace příkonu zaniká.

5) Nedojdéli k připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě, PDS bez zbytečného odkladu vráti Zákazníkovi zaplacenou platbu na úhradu

Podílu na nákladech nebo jeho část ato na základě Zadatetem předložené písemné žádosti o vrácení Podílu na nákladech, obsahující způsob

a aktuální udaje pro jeho vráceni, obsažené na předepsaném formuláři PDS, s možností jeho stažení na webovéadrese—

__—„_____—___—___—.__—_——

vi. OSTATNi UJEDNÁNÍ

1)Tato smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti dnem, kdy Zákazník (příjemce návrhu smíouvyí doručí včas PDS (navrhovateli) svůj souhlas

s obsahem návrhu smlouvy vyjádřený ti m, že Zákazník připojí na návrh smlouvy svůj podpis. Zákazník přijme návrh smlouvy včas. jestliže doručí

svůj souhlas PDS ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy mu byl návrh smlouvy doručen, jinak návrh smlouvy zaniká. PDS. v rámci respektování jemu

příslušející povinnosti dbát rovného přístupu k zákazníkům, a v souladu s ustanovením & „40 odst. 3 02, předem vylučuje možnost přijetí

smluvního návrhu s dodatkem nebo odchylkou učiněnými Zákazníkem.

2) Tato smlouva zanikne

al jestliže Zákazník nesplní povinnost podle čl. \.1'. odst. 2! ani dojednoho měsíce Ode dne uplynutí původní lhůty,

bj jestliže Zákazník nesplní Podminky připojeni ani v přiměřené dodatečné lhůtě. kterou mu PDS určil, .

c) oznámí—li Zákazník písemné PDS, že na připojení odběrného zařizení netrvá, nebo '

d) jestliže podle právní ho předpisu dojde k zániku rezervace příkonu pro odběrné místo z důvodu uplynutí určené doby v návaznosti

na skutečnost, že nedojde k uzavření smlouvy o distribuci či smlouva O distribuci zanikne, popřípadě pokud dojde k zániku rezelvace

příkonu zjiného právního důvodu.

3) PDS je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě. že
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a) prohlášení zakaznika podle čl. v'll. odst. 1 ] této smlouvy je nepravdivě: odstoupit PDS může až poté, co Provozovatel na výzvu PDS

neuvedl pravni stav do souladu s jeho prohlášením ani do šesti měsíců ode dne, kdy mu PDS výzvu doručil, nebo

b) PDS přerušil dodávku elektřiny z důvodu, že Zákazník porušuje povinnost podle čl. l).-i odst. 1) písm. b), atento stav trvá po dobu delší

N než 00 dnů.

“i;

% il) Jeli sitilouva uzavírána prostředky umožňující komunikací na dálku (distančnim způsobem) nebo mimo obchodní prostonr PDS, je zákazník

Š (spotřebitel) oprávněn od této smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy. a to písemně prostřednictvím formuláře. jehož náležitosti

% stanoví prováděcí právní předpis OZ a který je k dispozici na kontaktních mistech PDS a ke stažení na webovéadrese—

1%

Š 5) Zanikne-li smlouva podle odstavce 2) písm. al nebo b). PDS bez zbytečného odkladu vráti Zákazníkovi zaplacený Podíl na nákladech nebo

Š jeho část; to plati obdobně, jestliže smlouva zanikne podle odstavce 2 písm. c) před připojeni odběrného zařízení.

3 09 “53 ———_————.__„—_.__.—

s s 1- . .
gig—Š vii. sPOLEčNA A ZAVĚREČNÁ us'rAlvovENl

Š šš 1) Zákazník prohlašuje, že je oprávněn užívat odběrné zařízení, jakož i nemovitost, na které je toto zařízení umístěno, na základě vlastnického

% '$ „,"—„_ nebo jiného, ktomu způsobilého práva případně, že má souhlas vlastníka dotčené nemovitosti k uzavření této smlouvy,

a za %

% ĚÉ 2; Práva a povinnosti smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí PPDS a PP zveřejněnými na webové stránce PDS

É % & Zákazník prohlašuje a svým podpisem této smlouvy potvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto dokumentů a že jejich

É 5 g obsahu rozumi.

ě Els

% %$ 3) Zákazník souhlasí stím, aby mu PDS doručoval sdělení elektronickými prostředky na elektronickou adresu zakaznika uvedenou v této

g n iš smlouvě, a stejný souhlas dává PDS Zákazníkovi; souhlas Zákazníka se vztahuje i na zasílání jiných obchod ních sdělení podle zák. č. 48012004

% Š C.; Sb., zákon o některých službách informační společnosti, ve věci služeb PDS souvisejících s plněním smlouvy. Tim není dotčeno zákonné právo

_í—Ěg 5 obou účastníků na vyjádření nesouhlasu se zasíláním obchodních sdělení elektronickými prostředky.

'“. á :
' 'n“ J .. „. . . . u . ; . . .

Š Š Ř 4) Smluvní strany se zavazuji, ze nezprlstupni obsah teto smlouvytřeti osobě, bez predchonho písemného souhlasu druhe smluvní strany.

g 5 3“ To neplatí, jestliže zpřístupnění obsahu smlouvy (i) ukládá smluvní straně právní předpis či závazné rozhodnutí nebo opatření správního orgánu

% 2% nebo soudu nebo jíl) umožnuje právní předpis v rámci poskytování důvěrných informací pro účely podnikatelské činnosti v rámci

5 _9. 2 podnikatelského seskupení: povinnost PDS zachovávat pravidla informačního oddělení [,.unbundling"_i podle energetického zákona nejsou tímto

& „Cj % dotčena.

135 s o“
N o- . , . . . . o . . , . , . .o ., , „.o.

š piš 5) Osobní udaje subjektu udaju jsou zpracovávaný v souladu se zakonem c. 101 120010 Sb, o ochraně osobních udaju, ve zneni pozdejsmh

ŠAÉ ; před pisů, a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1370 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se

5%: Ě. Ž zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směmice 05 40 ES obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Bližši

„% Ši intormace týkající se zpracování osobních údajů naleznete na subjektu údajů na požád ání poskytne.

o: 5 _

'—. ŽŠ €:) Zákazník a PDS berou na vědomí, že podle iníormace Ministerstva financí o uplatňování DPH v energetice Podíl na oprávněných nákladech

ŠŠŠ—í“ 3 na připojení stanovený podle Vyhlášky o připojení není úhradou za zdanitelné plnění, a proto nepodléhá dani z přidané hodnoty. Platby jsou

ŽŠ “& prováděny na základě této smlouvy. která je zároven dokladem k provedeným platbám. Faktura nebude vystavena.
„ _ _

Ž n 2 ?) Dnem při pojení odběrného zařízení podle této smlouvy se nahrazují dřívější ujednání smluvních stran, případně jejich právních předchůdců.

.? FŠŠ ohledně připojení odběmého zařízení v daném odběrném místě.

8) Změnit smlouvu nebo učinit úkon směřující k jejímu zániku lze pouze písemně. Zákazník bere na vědomí a souhlasí stím, že PDS může

podpis na písemném projevu vůle nahradit mechanickým prostředkem [faksimile).

9) Pokud se kterékoli ujednání smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo právně nevymahatelným, nebudete mít vliv na platnost

a právní vyma hatel nost ostatních ustanovení smlouvy; smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo právně nevymahatelné ustanovení

novým, platným a právně vymahatelným ustanovením s obdobným právním & obchodním smyslem, a to do 30 dnů od výzvy kterékoli

ze smluvních stran.

1 0) Smlouva je vyhotovena ve dvou [2j stejnopisech: po jejím podpisu každá strana obdrží jeden (1 ) stejnopis. .

1 1) Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je výrazem jejich pravé a svobodné vůle.

Příloha č. 1 : Technické podmínky připojení č. 41 21 380986

ZA ZÁKAZNÍKA ZA PDS

Sportovní areály města Kladna s.r.o. ČEZ Distribuce, a. s.

e oucr o oru s u a lentů Business

DATUM A MÍSTO PODP! DATUM A MÍSTO PODPlS

w esta Kladna s.r.o.

Sčiortovců 818, 272 04 Kladno 4

. | :26154170.DIČ:C226154170

SKUPINA CE'Z
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Příloha č. 1 smlouvy 17_VN_1008497302

Technické podmínky připojeni (TPP) k žádosti o připojení číslo: č. 4121360986

N

5 SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ - odběr

% - umístění zařízení: Zimní stadion, Petra Bezruče 2531, 2?2 01 Kladno

% — čísřo místa spotřeby: 0001833428

% . číslo odběrného místa.“ 00104892458-

gj - EAN: - pro data spotřeby 859182400600010695 '

3

s „

g MíSTo PŘIPOJENÍ

:; % tj. . misto připojení k distribuční soustavě - odběrné místo: Kabelová sít' vn v Ts KL_4323

ŠŠ rr — hranice vlastnictví: Zařízení PDS končí kabelovými koncovkami v TS KL_4323

5% E 3 — spínací prvek sloužící k odpojení odběrného zařízení od distribuční soustavy; V pínaci prvek VN v TS KL,__43 23
s 3% r

ŠŠŠ TECHNICKÉ ÚDAJE ODBĚHNÉHOfPŘEDÁVACii-lo rvrísm

$ fu.; % — napěťové hladina: 22 kV [VN]

% ĚĚ — rezervovaný příkon: B?0,000 kW -

SE E

0 B “:“ „ . _.

ŠQŠ PFiíPOJOVANÉ ELEKTFilCKE SPOTŘEBIČE

% ŠŠ Spotřebič Stávající [ij Nový [kW]

compare-biče "“
emc- “ emo
vom .ra- vono

(D _ . !

ŽŠ % POVOLENY ROZSAH UČINiKLJ (cos 4: )

Éra “; — spotřeba 0,95 — 1 (odběr Cl 2 DS)

& Š ; PODMÍNKY PŘIPOJENÍ

št w %

Š ŠŠŠ Pro připojení zařízení dle výše uved ené specifikace provede žadatel nutně úpravy na své náklady v rozsahu:

5 $ 2

Š Ě % Stávající způsob připojení, bez úprav.

_ D'! E

gs;
„s se zaúsoe A PROVEDENÍ manství muožswl ODEBHANÉ/VYHOBENÉ ELEKTŘINY

ŠŠŠ — umístění měřicího zařízení: v rozvodné

l—ĚE 3 — přístupnost měřícího zaříze ni: přístupné k odečtu

É %g — typ měření: A

3 8 g - převod měřicích transformátorů proudu: 20,15 A, třída přesnosti 0.5 S
„ „, _

$$$) - převod měřicích transformátorů napětí: 2200Elf'vr3xf100/wi3 V

' — vlastníkem měřicíchtranstormátorů proudu a měřicích transformátorů napětí (jsou-ll instalovány) je Zákazník

— odběr elektřiny bude měřen měřícím zařízením PDS

Fakturační měření bude provedeno jako měření typu A, na straně vyššího napětí transformátoru (primarni měření). Měřicí transtorrrrátory

proudu budou osazeny s detinovaným převodem. třídou přesností a jmenovitou zátěží max. 10VA, pokud nebude výpočtem prokázána.

vyšší hodnota. Převod a parametry měřicích transformátorů napětí musí být v souladu s PPDS. Použitý typ měničů musí mít tzv. úřední vzor

pro použití v ČH a musí být úředně ověřen státní zkušebnou (zákon č. 505/1990 Sb.). Elektroměrova souprava bude umístěna

vsamostatném rozvaděči nebo skříni měření -typove skříni USM nebo Sivl svýklopným panelem tak, aby byl zajištěn přístup pověřeným

osobám PDS za účelem provádění kontroly. odečtu, údržby, výměny či odebráni měřícího zařízení. Před zkušební svorkovnicí schváleného

. typu bude umístěn pojistkový odplnač napěťoveho obvodu. Pro dálkový odečet elektroměru bude přednostně využívána komunikace přes

GSM. v případě nedostatečně úrovně nebo kvality signálu poskytne zákazník PDS na své náklady samostatnou analogovou telefonní linku

PSTN. Pokud je u víoetarifní distribuční sazby požadováno blokování spotřebičů : elektroměru, pak odběratel nainstaluje

do elektroměrového rozvaděče ovládací relé s parametry dle platných připojovacích podmínek nebo použije optočlenu. Propojení relé

nebo optočlenu s elektroměrerrr provedou pracovnici ČEZ Distribuce. a.s. Měření musí být provedeno v souladu s příslušnými právními

předpisy. především s Vyhl. č. 82/2011 Sb., PPDS a Připojovaoími podmínkami pro umístění měřicích zařízení v odběrných a předaoioh

mistech napojených ze sítí vn, vvn v platném měni.

DALŠÍ PODMÍNKY PŘIPOJENÍ

Nově budované zařízení a elektrická instalace, a provedení a umístění měřícího zařizení odběrného místa musí být v souladu s platnými

ČSN, s ,.Pravidlyp v ' ' ", „Připojovacíml podmínkami PDS“, Podmínkami distribuce elektřiny. Tyto dokumenty

jsou k dispozici n

PŘEHLED DOKLADÚ NUTNÝCl—l PRO Pánov ENI NEBO UZAVŘENÍ amp

- Uzavřená smlouva o připojení SoP (byl a-Ii dříve uzavřena) nebo vyplněný formulář žádostí ojejí uzavřeni a doklad o uhrazení plateb

ze smlouvy o připojení vyplývajících.

- Zpráva o výchozí revizí elektrického zařízení v Ovaýrobny a případně dalšího elektrického zařízení nově. uváděného do provozu,

bez kterého nelze provést připojení k síti PDS.

- Protokol o provedení cejchu měřících transformátorů proudu,

- Protokol o provedení cejchu měřících transfomtátorů napětí.


