žádost o připojení výrobny elektřiny

k distribuční soustavě

 připojení nové výrobny
x

 změna rezervovaného výkonu
 Jiný důvod 1 ___________________________________________________________

Připojení k napěťové hladině

 NN
x

 VN	

 VVN

D

PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (dále jen PDS)
Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ 24729035 | DIČ CZ24729035 | zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B., vložka 2145 | licence na distribuci elektřiny č. 121015583 |
registrační číslo u OTE: 715 | info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | Zákaznická linka 840 840 840 |

ČEZ Distribuce, a. s.

ŽADATEL

Licence na výrobu elektřiny č.:

Registrace OTE č.:

Jméno a příjmení / obchodní firma

Zákaznické číslo

datum narození

ič

DIČ CZ

ulice / osada

Č. P. / Č. O. 3

PSČ

OBEC

místní část

2

adresa trvalého bydliště / sídla společnosti / místa podnikání

předmět podnikání
zapsaná v OR / ŽR vedeném

oddíl

vložka č.

ZASTOUPENÁ
telefon

fax

E-mail

OSOBA OPRÁVNĚNÁ PRO TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI
Jméno a příjmení

Titul

telefon

fax

E-mail

ADRESA PRO ZASÍLÁNÍ KORESPONDENCE (vyplnit v případě odlišnosti od adresy / sídla společnosti)
Jméno, příjmení, titul / obchodní firma / název
PSČ

ulice

Č. P. / Č. O. 3

OBEC

místní část

SPECIFIKACE VÝROBNY (PŘEDÁVACÍHO MÍSTA)

číslo PŘEDÁVACÍHO místa

ADRESA PŘEDÁVACÍHO (POPŘ. ODBĚRNÉHO) MÍSTA

NÁZEV VÝROBNY

ulice / osada

Č. P. / Č. O. 3

obec

místní část

Katastrální území

č. parcelní

PSČ

DALŠÍ ÚDAJE
stávající instalovaný výkon výrobny 4

kW

požadovaný instalovaný výkon výrobny 4

stávající rezervovaný VÝKON PRO VÝROBU 4

kW

Požadovaný Rezervovaný VÝKON PRO VÝROBU 4

kW

POŽADOVANÝ REZERVOVANÝ PŘÍKON PRO SPOTŘEBU

STÁVAJÍCÍ REZERVOVANÝ PŘÍKON PRO SPOTŘEBU

4

kW
kW
kW

4

STÁVAJÍCÍ HLAVNÍ JISTIČ PŘED ELEKTROMĚREM 5	A

POŽADOVANÝ HLAVNÍ JISTIČ PŘED ELEKTROMĚREM 5 	A

požadavek na zvýšenou spolehlivost dodávky 6

 ano


x

nE

DRUH VÝROBNY
 teplárna
 parní

 bioplynová
 dřevoplynová
 paroplynová  vodní

požadovanÝ TERMÍN připojení
Druh kompenzace

skupina Čez

x

 přebytky do distribuční soustavy

způsob provozu výrobny

8

 fotovoltaická
 větrná

7

od

ihned

 centrální

do
 skupinová

 kogenerační
 spalovna

 naftová			
 zemní plyn
 jiná

 ostrovní provoz

 celá výroba do ds

nejvyšší napěťová hladina výrobního zařízení
 individuální

 jiná

výkon

0,4 kV
kVAr

www.cezdistribuce.cz

HARMONOGRAM PŘÍPRAVY VÝSTAVBY VÝROBNY (pro výrobny s instalovaným výkonem nad 0,5 MW)
TERMÍN ZÍSKÁNÍ INTEGROVANÉHO POVOLENÍ	TERMÍN EIA
TERMÍN ZÍSKÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ	TERMÍN ZÍSKÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ
TERMÍN ZAHÁJENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU	TERMÍN PŘIPOJENÍ K DS
Doplňující poznámky ŽADATELE pro PDS

Vysvětlivky
1) Hodící se označte křížkem. Volbu „jiný důvod“ upřesněte.
2) Pokud jste již odběratelem nebo dodavatelem elektřiny PDS, vyplňte Vaše zákaznické číslo.
3) Č.p./č.or. – napište číslo, které uvádíte např. pro doručení pošty. U nových staveb uveďte číslo katastru a doložte snímek katastrální mapy s vyznačeným
pozemkem a s vyznačeným místem stavby tak, aby bylo možné určit umístění výrobny.
4) Instalovaný výkon výrobny – celkový součet instalovaného výkonu výrobny elektřiny připojovaného do jednoho předávacího místa distribuční soustavy.
Rezervovaný výkon pro výrobu – smluvní hodnota maximálního výkonu výrobny elektřiny dodávaného do předávacího místa distribuční soustavy (hodnota
výkonu snížená o příkon pro vlastní spotřebu na výrobu elektřiny nebo na výrobu elektřiny a tepla).
Rezervovaný příkon pro spotřebu – smluvní hodnota maximálního příkonu spotřeby odebíraného z předávacího místa distribuční soustavy VN nebo VVN
v době výpadku výrobny nebo její nízké výroby.
5) Hlavní jistič před elektroměrem se uvádí pouze u předávacích (popř. odběrných) míst připojovaných z distribuční soustavy nízkého napětí. Uveďte hodnotu
jističe v Ampérech a počet fází. Hodnota jističe musí být zvolena z typové řady jističů a svojí velikostí musí odpovídat hodnotám příkonu pro odběr i výkonu
pro výrobu.
6) Označte, zda požadujete kvalitu dodávky nad standard určený vyhláškou ERÚ a Pravidly provozování distribučních soustav. V takovém případě hradíte náklady spojené s realizací tohoto speciálního požadavku.
7) Uveďte Vámi předpokládaný termín zahájení výroby elektřiny. U prozatímního zařízení uveďte i termín, do kdy bude toto prozatímní zařízení provozováno.
8) Doplňte druh kompenzace a její výkon.

UPOZORNĚNÍ PRO VÝROBCE
a) Žádost o připojení bude zpracována v souladu s ustanoveními pro připojení výrobny k zařízení distribuční soustavy PDS podle zákona číslo 458/2000 Sb. a
prováděcích vyhlášek v platném znění.
b) Ve smyslu citovaných legislativních předpisů Vám bude stanoven podíl na oprávněných nákladech PDS spojených s připojením a podíl na nákladech spojených se zajištěním požadovaného příkonu a výkonu.
c) 	PDS, pro účely zpracování žádosti, shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje Žadatele – fyzické osoby, a to zejména jméno, příjmení, pobyt (trvalý,
popř. přechodný), datum narození a popř. číslo bankovního účtu. Osobní údaje bude pro PDS dále zpracovávat společnost ČEZ Zákaznické služby,
s.r.o., se sídlem v Plzni, Guldenerova 2577/19, PSČ 303 28, IČ: 26376547 a další zpracovatelé a subdodavatelé poskytující služby obsluhy Žadatelů podle
příslušného právního předpisu (zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů [dále jen “ZoOOÚ”]). Kompletní seznam subdodavatelů bude PDS na
požádání Žadateli poskytnut. Ochrana osobních údajů Žadatele – fyzické osoby bude PDS technicky a organizačně zabezpečena v souladu se ZoOOÚ. Toto
ustanovení se nevztahuje na Žadatele – právnickou osobu.
d) Případné Vaše další požadavky můžete projednat buď telefonicky prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840, osobně v kontaktním místě Skupiny ČEZ
nebo případně zaslat na e-mailovou adresu PDS.
e) Pokud nebude žádost úplně vyplněna včetně požadovaných příloh, může být PDS vrácena k doplnění.

Povinné pŘÍLOHY



výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo jiný doklad


x
x

x

x


KATASTRÁLNÍ MAPA S VYZNAČENÍM POZEMKU NEBO VÝROBNY
Souhlas vlastníků dotčených nemovitostí S UMÍSTĚNÍM VÝROBNY (není-li Žadatel vlastníkem nemovitostí)
Souhlas obce s výstavbou výrobny
Dotazník pro vlastní výrobnu (samostatně pro každý typ výrobního zařízení)

 VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
 STANOVISKO ZODPOVĚDNÉHO ORGÁNU STÁTNÍ SPRÁVY
(územně plánovací informace o podmínkách vydání územního rozhodnutí, ze kterého je zřejmé, zda je výstavba výrobny
v souladu s územně plánovací dokumentací – pro výrobny s instalovaným výkonem od 30 kW do 5 MW včetně)
 STANOVISKO ZODPOVĚDNÉHO ORGÁNU STÁTNÍ SPRÁVY
(územně plánovací informace o podmínkách vydání územního rozhodnutí – pro výrobny s instalovaným výkonem nad 5 MW)

PROHLÁŠENÍ Žadatele
Žadatel prohlašuje, že všechny údaje této žádosti, jakož i všechny přílohy k této žádosti jsou správné a pravdivé, a že si je vědom všech
důsledků, pokud by toto prohlášení bylo nesprávné nebo nepravdivé.
ZA Žadatele
V 		

dne

Jméno, příjmení, funkce		Podpis (razítko)

skupina Čez

www.cezdistribuce.cz

