
DIAGRAM NA DODÁVKL" A ODBĚR TEPLA

Z= J"
Ci5lo 10768
Regan' RE\31

Podantej:
Veo!u ČR, a-s.
?8. ťjjm "3337/7, b&m-ká Osům'a, m 00

«ásúm
Ng'j¢ým smům v (htmě sp.=Bm
ICy: 4519341D
DIC: CZ45193410
Odběmtd:
Knaé ieditelstd pdiáe MťmvťkoFkz3kéhokraje

dutm 168324, 728 99 CEh:n-a FYŕ=
ICQ. 75!.$15(R '
DIC: CZ751515(ň

¥

c'eská republika - Kŕajské ředitEkhí
policie Moravskoslezskéh0 kraje
30. dubna 1682/24
728 99 Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz

Phmm µfq iňk: 2018
pm od~ místo: Ná= Obi Pdkk TGV KA {úřúi]
Měřici mim: Sazba.

MW 3jed1mbé pm Yýpočet Mw sj«hímé pm rýpQeet
Měšic TepdUi phtu Měsíc Tepelmí ttädéka pbtu

"GJ ncbyty byty 'u"'gj'" GJ nEbytv bytv

leden "
c'ux)í
hřezm Uři
duben říjen
krěbeu ll=:ů
Čerí-en pro=ec
Co&tw za rok ' !

nebyy byty
PodLMm-á plocha (m2)
Podlahová pkcha Čni2jum Iuzúčto%áú
U&et bvtoWehje~k
E'odíl &mebo NtpĹa (%)

Od&ate1 µalúuje, Že rooděkd pďhhmj"chpjoch 3 Ze kaŽdou =ě= poďlálm'é
byteli'ch Re"oyá\ýcb

odbév Npk pcxt!e tQb0todmj=uµ poáůúno o ~".

Zmac»ěnee oäěm·k jedŕám': R -. .-..
telefom euml)

DaEí uiedlúní
Suiluím s«any se d~ly. že uáAi být tafo =buxa'dodat¥k:'µj& r souháí se zák 340'20!5 Sb-, q N%istl1x '"uihn" ("ZRS'),

pro$m=m suům pák jE!i w'eřéjUů se zajttit m ]ůkber" stm«mým Yýšé ure&ttým
=ikdeln Smhmú sumy &íou Eä vědauú a 5 Ul že yřed Nlo =k)ul,yccb&ůumďhy r midur
mjwň &dmme1 =eČikébé!ú réch kmá před="ujš z u¶.'dejhaú pode §3 oda R ZRS. a to ustmmeui
tvoiicí ¢5cbáhá hjmmi dodat'atek (c'em epLa m GJ, objem !E!ph r GJ = uíáté období, 'UelitQst smbuwiho íýkom, cEň3 za kWMW

"n* zábH emm'é rzuce) a däk Qsotmi údaje, rč- podpi$m"d'vz'xů suihnmidj man. Odbáate! Tjhbšuj":
Ze se zvůejUúm múhLá že suůollca'dDdmkmoha =ob$áhu]e žäaá dáEi umnm'eiů {wdíámc Ľýšc kerá
bv \' Ze &dwatel v re#¥tm saUw v s timo Ujednáni= ="='
4i odběrM v regimu =1w' důphcmé.

Tmo je phmá oĹe jeho aběma suilumim sŮamuw a úči=m OL kdnix 20lS ájem
růeřejnbi tuegĹmu smluv. pod~i Eormto to ďk haý dk=žik =t= ~1- N*jaáéji tato

áseuj =ä?ejuni r smhw. pik ,"" 'ädu=i 5tF¶,d~"- Že uieaDáni obaZená r této
milourě'&dmkn'>řawj 3e p&ji m µámi pcunäy ze q=ik]é mez :tmjami od 01. !e&a 2ClS do
okmížiku mbyti účimmti 'tohoto ujeáuáM

Omaim - Tře&'nce ae ','. .Qs.tr.avě äj,é

Suma l z l


