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SMLOUVA o UZAVŘENÍ euooucl SMLOUVY o PŘIPOJENÍ ODBÉRNÉHO ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENí K DISTRIBUCNÍ

SOUSTAVÉ

DO NAPÉTOVÉ HLADINY 0,4 kV (NN)

. ' ' ‘ - : 1 4. ZÚ/ďyfč/Zř/fÝV'I ¢ISLo a_soasoz_4121 23619

' OVOZOVATEL DISTRIBUČNI SOUSTAW (dále jen PDS)

ČEZ Distribuce. a. 8. Děčín. Děčín IV - Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 405 02 | 10 24729035 [ DIC CZ 24729035 |

zapsana v obchodnim rejstříku vedeném Kra|ským soudem v Ústi nad Labem. oddíl B., vložka 21:15 |

licence na distribuci elektřiny č. 121015583 I registrační číslo u OTE: 715 | info bicezdistríbucecz |

www.cezdistribucecz l Kontaktni bezplatná linka CEZ Distribuce: 800 850 860 (hlaseni poruch,

distribuční požadavky, informace) | adresa pro doručování: CEZ Distribuce. a 5.. Plzeň. Guldenerova

2577/19. PSC 326 00 | na zakladě pověřeni ze dne 23. 1.2015—pozice:

Vedouci oddělení Připojovani

 

 

 

:‘l Á ŽADATEL (dále jen Žadatel)

" OBCHODNI FIRMA/ NAZEV Statutární město Ostrava Městský obvod Poruba

,-_ ic 00845451 DlC 6200845451

- ADRESA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU / SÍDLA SPOLEČNOSTI

ULICE KlllnkOVICká CUP / C. Q. 28 PSČ 708 00

OBEC Ostrava MISTNÍ CAST Poruba

ZÁPIS v OR [ZR ODDIL. VLOŽKA c.

ZASTOUPENlIng. Petr Mihálik. starosta

TELE FON— FAX

E-MAlL—
 

l. úvooNí USTANOVENÍ

1) Žadatel má záiem o odběr elektřiny v odběrněm místě na adrese:

Ostravska. kat.území: Svrnov, parc.č. 1942/79. 725 25 Ostrava. a dne 29 6. 2018 žádosti (3. “214123619 požádal o připojení

odběrného elektrického zařízení v odbérněm místě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) (dale ien „odběrné zařízení").

  

__ 2) PDS neshledal důvody, lež by připolení branily. a s ohledem na udaie pro zapoleni odběrného zařízení do distribuční soustavy

-_ T' ; a úcaie o odběru uvedené v žádosti o připoleni určil technické podmínky připoieni (dale [en -TPP‘). které tvoří Přílohu č. l této

' ' smlouvy a :sou leti součásti.

3) K připojení může dolít až poté. co Žadatel zřidí odběrné zařízení a PDS provede odpovídajicí upravu své distribuční soustavy.
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ll. euooucl SMLOUVA

l)PDS se zavazule uzavřít smlouvu o připolení odběrného zařizení (dále jen „budouci smlouva? podle § 50 odst. 3 zákona

č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. o podminkach podnikání a o vykonu statni správy v energetických odvětvích

a o změně některých zákonů (dále jen „energetický zákon"), a smluvně sjednaných podmínek, a to na písemnou výzvu Žadatelé

\
,

l
í

2) Předmětem plnění budoucí smlouvy bude závazek PDS připoiit odběrné zařizení a po připoíeni zalistit Žadateli rezervovaný

příkon ve výši uvedené v TPP. Obsah buc'Oucí smlouvy bude určen v souladu s Přílohou č. 2 této smlouvy.

 

III. PODMÍNKY euoouclHo PŘIPOJENÍ ODBÉRNÉHO ZAŘÍZENÍ

1) Žadatel re povrnen zaplatit PDS častku 16 000.00 Kč tako podil na opravněnych nákladech spolenych s připoienim a se

zalistěriírn požadovaného příkonu určeny pravnim předpisem (dále jen „Podíl na nákladech“). Žadatel zaplati alespoň polovinu

Podilu na nákladech neipozději do 15 dnů ode dne uzavřeni této smlouvy; obdržeHl PDS platbu před uzavřením této smlouvy.

plati. že Žadatel splnil povrnnost v den uzavřeni této smlouvy. Zbylou část Podilu na nakladech Žadatel zaplatí neipozděii

do 15 dnů ode dne doručení oznameni PDS podle odstavce 2) pism. c). Podíl na nákladech Žadatel zaplati bezhotovostním

převodem na účet PDS vedený u Komerční banky. a.s.. čislo učtu: 85-45—14580267/0100, variabilni symbot 3981423619

2) PDS ie pOVinen do 15 měsíců ode dne. kdy Žadatel zaplatí alespoň polovrnu Podilu na nákladech:

a) zausm provedení upravy distribučni soustavy v souladu s technickým řesenim připoiení odběrného zařízení určeným

v TPP (dale ten „Stavba PDS'); |e-ll PDS povrnen podle energetického zakona zřídit elektrickou přípojku, ieií zřízeni je

součástí Stavby PDS.

b) zrskat podle stavebních předpisů pravo užívat Stavbu PDS.

c) p:sernr1é oznamit Žadateli. že splnil povrnnosti podle písm a) a b) a to připraven provést připoieni odběrného zařízení.

3) Žadatel ie povrnen do 15 méSIct'J ode dne. kdy zaplatí alespoň polovrnu Podilu na nákladech :

a) zajistit zřizeni odběrného zařízení v odběrnérn místě v souladu s technickým řešením připoiení určeným v TPP (dale |en

„Stavba Žadatele'): jeli Žadatel povinen podle energetického zakona zřídit elektrickou připolku. ieií zřízení je součástí

Stavby Žadatelé: v případě. že Stavba PDS je vyvolána Žadatelem požadovanou změnou technických parametrů stavajiciho

iiž přlpoieného odběrného zařizení. smí Žadatel změnu těchto technických parametrů odběrného zařizení provést až

po obdržení písemné výzvy oo PDS dle čl. Ill odst. 2 pism. C),

D) zrskat podle stavebních předpisů pravo užívat Stavbu Zadatele.

C) iná-Ii být čast Stavby PDS umístěna na nemovntostl Zadatele. zřídil ve prospěch PDS právo odpovidaiicí věcnému

břevnem zřídit a provozovat dotčenou čast Stavby PDS na nemovitosti Žadatelé. včetně práva přístupu.

Otočte prosím

_
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dl vyklidit a připravit na svůl naklad v nezbytné nutném rozsahu na své nemovrtosti prostor pro Stavbu PDS.

e; písemné oznamit PDS. že splnil povinnosti podle písm. a) a b) a )e připraven provést připojeni odběrného zařízení:

k oznameni Žadatel musí připolit písemností určené v TPP a v Pravidlech provozování distribuční soustavy (dale ten

.PPDS'l

Al Stavbu PDS nelze pro účely této smlouvy provést, |estltže

a) vlastník nemovitostí odmítne zřídit ve prospěch PDS pravo odpovídající vécnému břemen: zřídit a provozovat

na nemovrtostí Stavbu PDS: to platí i v případě. že vlastník nemovrtostí te neznámého pobytu nebo sídla nebo není znam

nebo určen.

b) osoba. lejíž SOunlas se podle stavebních předpisů vyžadule ke zřízení Stavby PDS, odmítla tento souhlas vydat. nebo

cl „ne okolnostr z nichž PDS zřejmé vycházel při vzniku zavazku podle odstavce 2) písm a) a 'o). se do té míry změnily. že

nelze na PDS rozumné požadovat. aby Stavbu PDS provedl. případné Žadatel neposkytne PDS nezbytné potřebnou

soucínnost,

5) Zjistili PDS, že Stavbu PDS nelze provést, oznamí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu Žadateli spolu s návrhem ;íných

TP? a, ten to nutné. IS návrhem nového tertnínu podle odstavce 2).

 

 

IV. UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY

1 ) Žadatel může vyzvat PDS k uzavření bud0ucí smlouvy nejdříve poté, co:

a) Žadatel splnil penežité závazky podle čl. II:. odst. 1).

b) Žadatel splnil závazky podle cl, Ill. odst. 3) s tim. že oznámení o teho připraveností provést přípolení odběrného zařízení

může Žadatel učinil spolu s vyzvou. a

t:) PDS oznámil podle čl. lll. odst. 2) písm. c). že je připraven provest připojení odběrného zařízení.

2) Do 30 dnů ode dne doručení písemné vyzvy podle odstavce 1) PDS zašle Žadateli návrh budouci smlouvy s uvedením lhůty

pro pmeti navrhu, která nesmí být kratší než určuje pravni předpis, jinak ne kratší než 30 dnů.

3) Oznami-li PDS Žadateli do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy podle odstavce 1), že trvá na kontrole odběrného zařízení,

le Žadatel povinen umožnit PDS provedeni kontroly oo lednono tydne ooe dne doručení oznámení a POS |e povinen ve statné

lhůtě kontrolu provést. Lhůta pro zaslání navrhu budoucí smlouvy podle odstavce 2) začne bežet dnem násleouiícím

po provedení kontroly,

-1)PcvínnostPDS podle čl. II a rezervace příkonu zantkají. jestliže Žadatel:

al )e v prodlení se zaplacením peněžitého zavazku podle čl lll. odst. 1)a tuto povrnnost nesplní ani v dodatečné lhůtě

Jennoho měsíce od uplynutí původní lhůty k placení,

b)“ge v prodlení s plněním povmností podle čl. lll. odst. 3) a tuto povrnnost nesplní ani v dodatečné přtrnéřené lhůtě. kterou

mu stan0ví PDS.

c) nepři|me navrh PDS podle čl Ill. odst 5) do iednoho mesice od doručení navrhu.

d) nevyzve PDS k uzavření budouci smlouvy an) do iednoho měsíce ode dne, kdy mu vzniklo pravo učinit tuto vyzvu podle

Odstavce 1),

e) neumožní PDS provedení kontroly podle odstavce 3) aní do lednoho mésrce od doručení oznameni PDS.

l) nepřiline navrh budoucí smlouvy ve lhůté uvedené v návrhu, nebo

g) oznamí písemné PDS. že na přip0|ení odběrného zařízení netrva.

5) Nastanelí skutečnost předvídaná v odstavm 4). ie Žadatel povinen nahradit PDS náklady. které PDS oprávněné vynaložil

v souvrslostí se zamýšleným připoíenim odběrného zařízení podle této smlouvy a které PDS žadateli vyůčtuie. Následné

na zakladé Žadatelem předložené písemné žádosti o vrácení Pooilu na nakladech. obsahunci způsob a aktualní adage pro teho

vracení. obsažené na předepsaném lorrnulařt PDS. s možnosti leho stažení na webové adrese www.cezdlstnbuce.cz vra'ti PDS

Žadateli zaplacený Podíl na nákladech nebo jeho část převysuiící naklady vynaložené PDS.

 

v. SPOLECNÁ usrmoveul

HZméní-lí Žadatel dodatečné udal tykajici se odběrného zařízení a v důsledku toho se sníží Podíl na nákladech. případný

přeplatek PDS vrati Žadateli.

2) Jestliže si změna podle odstavce l)vyžádá změnu TPP, je Žadatel povinen nahradit PDS naklady vynaložené na provedení

a odstraneni původního technického reseni připojeni odběrného zařízení. V opačném případě Žadatel zaplatí PDS rozdil melt

naklady, které PDS vynaložil. a náklady. které by PDS vynaložil kdyby od počátku postupoval se znalostí zménéného ůdaje

3) Vznikla-lí nezávisle na vůlí smluvní strany překážka. ktera smluvní straně brani ve splnění jeji povinnost podle čl Ill. odst, 2) a 3).

po dobu nezbytné nutnou k překonání této překážky nebéží smluvní straně lhůta pro splnéní povrnnosti. íestliže existenci

překažky oznamtla bez zbytečného odkladu po 1e|ím vzniku druhé smluvní straně. Ustanovení čl. llI. odst. 4) a 5) není tímto

dotčeno.

:; Jeli to pro splnění povrnnostt podle čl lll. odst. 2) nebo 3) nutne. smluvní strany sr poskytnou potřebnou součinnost. ze|ména

co (to stavební nebo inontažní připraveností nebo k získani rozhodnutí, stanoviska. vyjádření osvědčení nebo sdělení správního

uřadu. Smluvní strany se navzatem v potřebném obsahu a rozsahu informují o plnění svých povinností a o skutečnostech. které

by rnottly mít VllV na řádně a včasné splnéni ieíich povinností a koordinaci Stavby PDS a Stavby Žadatelé
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5) PDS je oprávněn započítat pohledávku na náhradu nákladů oproti pohledávce Zadatele na vracení zaplaceneho Podilu

na nákladech nebo jeho částí. Smluvni strany nemohou své pohledávky, které vzniknou na základě této smlouvy či v souvrslostí

s ní. postoupit na třetí osobu nebo k těmto pohledávkam zřídit zástavní právo.

 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

„ 1) Tato smlouva je po vzajemne dohodě uzavřena v režimu zakona (189/2012 Sb., občansky zákoník (dále jen .OZ'), ve znění

. pozdějsich předpisů. ve sp0jeni s § 50 odst. 3 energetického zákona a jeho prováděcími předpisy, zejmena vyhláškou

' o podminkach připOjeni k elektrizační soustavě. ve znění pozdějších předpisů

2) Prava a povmnosti smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí PPDS a Připojovacimi podmínkami pro příslušnou

napěťov0u hladinu, zveřejněnými na webové stránce PDS www.cezdístríbuce.cz. Žadatel prohlašuje. že se seznámil s obsahem

těchto dokumentů. rozumi jim a zavaZUje se je respektovat.

3) Tato smlouva je uzavřena dnem. kdy Žadatel (příjemce navrhu smlouvy) doručí včas PDS (navrhovateli) svůj souhlas

s obsahem navrhu smlouvy vyjádřený tim. že Žadatel připojí na návrh smlouvy svůj podpis. Žadatel přijme návrh smlouvy včas,

_ jestliže doručí svůj souhlas PDS ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy mu byl návrh smlouvy doručen. jinak návrh smlouvy zaniká. PDS,

-; l» v rámu respektovani jemu příslušející povinností dbát rovného přístupu k žadatelům, a v souladu s ustanovením § 17-10 odst. 3

'“ OZ, předem vylučuje možnost přijetí smluvního návrhu s dodatkem nebo odchylkou učiněnými Žadatelem.

  

4) Žadatel prohlašuje. že na zaklade vlastnického nebo jiného. k tomu způsobilého práva. je oprávněn užívat nemovitost. na ktere

má být odběrné zařízení zhotoveno. případně. že má souhlas vlastníka dotčené nemovitosti k uzavření této smlouvy. Jeli

prohlaseni Žadatele nepravdivě a PDS písemně oznámí tuto skutečnost Žadateli, po dobu, než Žadatel uvede pravní stav

do souladu s jeho prohlášením. PDS neběží lhůty ke splnění povinností podle této smlouvy. Neučini-li tak Žadatel ani do šesti

měsíců ode dne, kdy mu PDS doručil oznámení je PDS oprávněn od této smlouvy odstoupit; odstoupením povmnost PDS podle

čl. II. a rezervace příkonu zanikají. Odstoupeniin nejsou dotčena ustanoveni ČI, IV, odst. 5) a či V, odst 5), která se

pro vypořadání vzájemných nároků použijí obdooně.

5) Žadatel 3 P08 berou na vědomí, že podle informace Ministerstva liiianCi () uplatňování DPH v energetice Podíl

na oprávněných nákladech na připOjeni stanovený podle Vyhlášky a připojení není uhraCiOu za zdanitelné plnění, a proto

_ nepodléhá dani z přidané hodnoty Platby jsou prováděny na základě této smlouvy, která je zeraven dokladem k provedeným

; platbám. Faktura nepude vystavena.

  

6) Žadatel sOuhlasí s tím. aby mu PDS doručovat sdělení ve věcr této smlouvy elektronickými prostředky na elektronickou adresu

?adatele uvedenou v této smlouvě. a stejný souhlas dava PDS Žadateli, souhlas Žadatele se vztahuje i na zasilání jiných

obchodních sdělení podle zákona č. 480/200d Sb.. zákon o některých službach informační společnosti, ve znění pozdějších

předpisů, ve věcr služeb PDS souwsejicich s plněnim této smlouvy. Tím není dotčeno zákonné právo obou účastníků na vyjádření

nesouhlasu se zasíláním obchodních sděleni elektronickými prostředky,

 

7) Smluvní strany se zavazuu, že nezpřístupni obsah teto smlowy třetí osobě. bez předchoziho písemného souhlasu druhé

smluvní strany. To neplatí, jestliže zpřístupnění obsahu smlouvy (i) ukladá smluvní straně pravní předpis ČI zavazne rozhodnuti

nebo opatření správního orgánu nebo soudu nebo (ii) umožnuje právni předpis v rámCi poskytovaní důvěrných inlormaci

pro učely podnikatelske činnosti v rámcr podnikatelského seskupení, povrnnost PDS zachovávat pravidla informačního oddelení

(__uiibundling') podle energetického zakona nejsou timto dotčena

8) Osobni ůdaje subjektu udajů jsou zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými pravními předpisy

Ceske republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zprac0vani osooních údajů a právních předpisů, na jejichž základě

je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách wwwcezdistríbucecz/gdpr nebo je společnost CEZ Distribuce. a. s..

SuDjele. udajů na požádání poskytne,

9) Změnit smlouvu nebo učinit úkon směřující k jejímu zaniku lze pouze písemně. Žadatel bere na vědomí a souhlasis tím,že

PDS může podpis na písemném prejevu vůle nahradit mechanickým prostředkem (taksirnilel. Jeli smlouva uzavírána prostředky

umožňující komunrkact na dálku (distančnim způsobem) nebo mimo obchodní prostory PDS. je Žadatel, je—Ii spotřebitelem

ole § 419 OZ. oprávněn od této smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření této smlouvy. a to písemně prostřednictvím

formuláře. jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis 02 a ktery je k dispoziCi v provozních místech (kancelářích,

provozovnach apod ) PDG a ke stažení na webové adrese www.cezdístribuce.cz. Žadatel. jeli spotřebitelem. současně žada

DDS. aby započal s plněním svého zavazku dle této smlouvy jeětě před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy dle předchozr

věty a to ve smyslu § 1823 02.

10) Pokud se kterékoli Ujednání smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným ne:)o pravně nevymahatelným, nebude to mít vliv

na platnost a právní vymahatelnost ostatnich ustanoveni smlouvy; smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo právně

nevymahatelne ustanoveni novým. platným a právně vymahatelným ustanovením s obdobným právním a obchodním smyslem.

a to do 30 dnů od výzvy kterékoli ze smluvních stran.

'. i) Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech; po jejím podpisu každá strana obdrží jeden (l)stejnopis.

12] Smluvni strany prohlašuji, že obsah smlouvy je výrazem jejich pravé a svobodné vůle

18) Doložka o splnění podmínky platnosti této smlouvy vyžadovaná právním předpisem tvoří přílohu č 3 této smlouvy.

Otočte prosim

__
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Příloha č. '|' Technické podmínky připojeni č. 4121423619
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ZA ZÁKAZNÍKA u PDS

Siamtarni město Ostrava Méslsky obvod Poruba CEZ Díslríbuce. a. 5.

Ing Pear Mzhalík. starosta Ing, Vii Grabec

Vedouci odděleni Připojova'ni
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Příloha č. 1 smlouvy 18_SOBSO2_41 21423619

Technické podmínky připojeni (TPP) k žádosti o připojení číslo: č. 4121423619

SPECFIKACE ZAŘIZENI - odber

- umístění zařízení: Ostravska. katuzemí: Svinov, parc.č. 19.12/ 79, 725 25 Ostrava

- EAN: - pro data spotřeby 859l82=10051 1699569

MISTO PŘIPOJENl

» místo přípoíení k dísmbučni spustavé — odbeme místo: HDS kabelová

- hraníce vlastníctvít Poíístkové spodky v HDS

- spínací prvek 510u2ící k odpoíeni odbérneho zařízení od drstríbuční soustavy: Polístky nn v HDS

TECHNICKÉ ÚDAJE ODBERNÉHO/PŘEDAVACIHO MISTA

~napéz'ova hlaoína: 0.4 kv (NN)

-zpúsoo přípojeni: 3 (počet fazi)

- hodnota tísttče před elektroměrem: 3 z 32.0 A; vypínací charaktenstíka: B

- charakter odběru T4

PFIIPOJOVANE ELEKTRICKÉ SPOTŘEBICE

 

 

 

 

 

Spotřebíč Stavaíící [kW] Novy [kW] Celkem

Klímatízace 0.00 5.00 5,00

Ostatní spotřobíče 0.00 14.60 M.GO

Osvětlení 0.00 9.80 9,60    
 

PODMÍNKY PŘIPOJENI

Pro příp0|ení Vašeho zařízení dle výše uvedené specíltkace provede PDS nutně upravy dístrlbučni spustavy na sve náklady

v rozsahu;

Z trafostanice OS_8286 Polanecka bude z volneho vývodu č.3 vyveden kabel AES 4x120. ktery nahradí v celé trase

stavan'ct kabel AES 4x70. Stavapci propoíeni kabelu AES 7O bude zrušeno vč. IIsIIci skříně R182. Z posledního sloupu

u parcely č 1505/2 bude pres justici skříň SVZOI svedena kabelová smyčka 2<AYKY 3x120+70 která bude vedena kolem

hřbítcva ulíce Ostravska a bude ukončena v ptlířts HDS 55200 Pílíř bude umístěn v hranícr píípoíované parcely (vedle

parcely (5.1927) a bude veřeí.Ié přístupny.

Pro připoíeni zarízení dle výše uvedené specrfíkace provede žadatel nutné úpravy na sve naklady v rozsahu:

Odvod z HDS v pílíří (HDSdodávka CEZ Dístríbuce.a.s.ldo elektroměrového rozvaděčelswčast sdruženého pílíře) včetne

uzemnění ER. odvodu do ob|ektu a revizní zprávu na výše uvedené zařízení.

způsos A PROVEDENI MERENI MNOZSTVI ODEBRANE/WROBENE ELEKTŘINY

-umísténi měřícího zařízení: v píliří

. přístupnost měřícího zařízení: přístupně

—typ měření: C

- odběr elektříny bude měřen měřícím zařízením PDS

Fakturační měření bude provedeno jako prime. Elektromérova souprava bude umístěna v samostatném rozvaděci nebo

Skříní měření upravené k zaptombovani tak aby byl zajištěn přístup pověřeným osobam DDS za účelem provádění kontroly

odecmu údržby vymeny Čl odebráni měřícího zařízení. Měření mus: být provedeno v souladu s příslušným pravnímí

predpísy. především s Vyhl. .82/ 20H Sb. PPDS a Prípoíovacímí podmínkamí nn pro osazení měřících zařízení

v odběrných mistech napmených z dístríbucní sítě nízkého napětí

DALŠÍ PODMÍNKY PŘlPOJENl

Nové budovane zařízení a elekrrícká unstalace, a provedení a umístění měřicího zařízení odběrného místa musí být

v souladu s pIaInymI CSN. s .Pravrdly provozování distribuční soustavy', „Přípoíovacimí podmínkamí PDS', Podmínkami

oístríbuce elektříny Tyto dokumenty jsou k díspozíct na wwweezdístnbucecz

PŘEHLED DOKLADÚ NUTNYCH PRO PRIPOJENI NEBO UZAVFIENI SOP

- Uzavřená smlowa o připoíení SOP (byla- lí dříve uzavřena) nebo vyplněny formulář žádostí o IBII uzavíem a doklad o uhrazení

plaleb ze smlouvy () pripoleni vyplyvaIicIch.

- Zprava 0 Výchozí revrzr elektríckeho zařízení v OM/vyrobny a pripadne dalšího elektríckého zařízení nově uváděného

do provozu. bez kterého nelze provest připoíení k sítí PDS.
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Příloha č. 2

OBSAH Buoouci SMLOUVY o PŘIPOJENÍ

Smlowa o připoyeni bude obsahovat

llZavazek PDS phpom odbémé elektrické zarizeni Žadatelé a zajistit Žadateli dohoonutý rezervovaný příkon podle TPP Podíl

na naklaoecn stanovený Vyhláškou o DřipOjel'll bude uhrazen na základě Smlouvy o uzavření budOucí smlouvy o prípolení

odběrného elektrickeho zařízení k dtstrtbučnt soustavě.

'2; Podmimy DÝIDOjel'll odběrného elektrického zařízení v odbérnétn místě, a to speciltkact odběrného místa, technické podmínky

přípoieni, udaíe o pripotovaných elektrických spotrebíčícn v odbémém elektrickém zařízení. misto připoíeni odběrného místa

k distribuční soustavě - hranice vlastnictvi a způsob a provedení měření elektřiny. Tyto podmínky budou ve smlouvě o připojení

stanoveny v souladu s TPP.

3) Termín přípoíení - bude určen v souladu s PPDS; nebudou-lí PPDS tento termín upravoval. pak bude tento termín (Emu 30 onu

or: uzavření smlouvy o připojení. PDS nebude povunen přípotit Žadatelé dříve. než Žadatel splní povrnnosti a podmínky určené

v PPDS a TPP a splnění techto povnnností a podmínek doloží. ledaže tak Žadatel UČll'lII ,iž přec uzavřením smlouvy o připolení.

;; Není-|| výslovně slednano jinak, má se zato. že smlouva o připojení te uzavírána na dobu neurčíwu.

5) Tyto závazky Žadatele:

a) olnít podmínky pro připojení odběrného zařizení uvedené v TPP, PPDS a v Přípolovacích podmínkách pro příslušnou

napétovou hladinu stanovených PDS. a udržovat odběrné zařizení ve stavu. který odpovida ustanovením smlouvy

o připojení, právním předpisům, technickým normám a PPDS. a plnit pokyny výrooce zařizení používaného k odberu

po celou dobu trvani smlouvy o připoíeni,

b) provadet opatření zamezující vlivům zpětného působení na kvalitu dodávané elektřiny v neprospěch ostatnich účastníků

trhu s elektřinou, zejmena vybavit odběrné zařízení dostupnými techntckymi prostředky k omezení těchto vlivů. a používat

k odberu elektřiny zařízení, ktera neohrožutt život. zcraví nebo tnatetek.

c) nahradit PDS oprávněné náklady. které PDS vynaložil za účelem plnění who povrnnostt vytvořit podmínky pro připojení

odběrného zařízení Žadatele, včetně nákladů. které PDS vynaložil podle Smlouvy o uzavření budouci smlouvy o připopeni

odběrneho elektrického zařtzení k distribuční soustavě. a to v případech. kdy smlouva o připojeni zanikne z důvodu

oznamení Žadatele, že na připo;eni odběrného zařízení netrvá. tešté před připotením odběrného zařízení k distribuční

soustavě, nebo zanikne—lt smlouva o připojení v důsledku odstoupení PDS pro nepravdivost prohlaseni Žadatelé týkajícího

se jeho opravneni užívat odběrné zařizení,1akož | nemovitost. na které je toto zařizení umístěno. na základě vlastnického

nebo ,íného, ktomu způsobilého práva. nebo dojdeli k zániku rezervace pro nezaplacení Podílu na nákladech nebo leho

casti

6| Pravo Žadatelé ukončit připojeni prostřednictvím písemného oznámení, že na přípotení odběrného zařízení netrvá.

doručeneho PDS.
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Příloha Č. 3
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Doložka platnosti

Uzavření této smlouvy odsouhlasila Rada městského obvodu Poruba dne 29. 8. 2018 svým usnesením

č. 3309/RMOb1418/92
.


