ŽÁDOST O KRÁTKODOBÉ PŘIPOJENÍ K LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ
ŽELEZNICE (LDSž)
ČÍSLO:
dle vyhlášky ERÚ č. 16/2016 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě a v souladu s normou
ČSN 33 2000-1 a ČSN 34 1090 (Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení)
Provozovatel LDSž a dodavatel silové elektřiny:

Správa železnic, státní organizace
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234
DIČ: CZ 70994234
Zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka č. 48384
Licence na distribuci č. 120605086, licence na obchod č. 140705577, číslo registrace u OTE: 1875

E-mail: ePodatelnaEnergie@spravazeleznic.cz • datová schránka: uccchjm • spravazeleznic.cz
Žádost vyplňte čitelně HŮLKOVÝM PÍSMEM, případné další údaje uveďte v příloze k této žádosti.

1. Údaje o žadateli (odběrateli)
Obchodní společnost, podnikatel/ Jméno, příjmení: …...............................................................
Zapsaná u ……………………………………………………………………………………….
Datum narození: ……………………………… Rodné číslo: …………………………………
Právní forma: ……………….. Předmět podnikání: .…………………………………………...
Sídlo - místo podnikání/Bydliště:
Ulice: ........................................................

číslo popisné: .............................................

Obec, část obce: .......................................................................

PSČ: .......................

Kraj: ……………………………………..
IČO: ...................................................…...... DIČ: ...........................................................
Zapsaná: ...........................................................................................................................
Tel.: ........................ Mobil: ………………………….fax: .............................................
Zástupce: .............................................................

tel.: ..................... E-mail: ..........................

Kontaktní osoba: ................................................

tel.: ......................E-mail: ..........................

Adresa pro zasílání korespondence do vlastních rukou (faktur):
Ulice: .......................................................

číslo popisné: .............................................

Obec, část obce: ......................................

PSČ: ......................……………...

Bankovní spojení: ...............................................

č.účtu/kód banky: ............................/….....

2. Specifikace odběrného místa a zařízení žadatele
Místo připojení (přípojný objekt): ............................................................................................…
Název odběrného místa (místo spotřeby): ...................................................................................
Požadovaný termín krátkodobého připojení od – do: …………………………………………..

Rezervovaný příkon ....…. kW
Druh připojení

1fázové

Hodnota jističe před elektroměrem ....... A
3fázové

Ochrana před neb. dotykem ........................................
Odhadovaná roční spotřeba ......................kWh , Požadovaný produkt: .....................................
INSTALOVANÉ ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE:
Spotřebiče s blokováním:

Ostatní spotřebiče:
Počet Příkon celkem

Vytápění:

Počet Příkon celkem

Akumulační

kW Příprava pokrmů:

kW

Hybridní

kW Pohony, svářečky:

kW

Přímotopné

kW Speciální spotřebiče:

kW

kW Klimatizace:

kW

kW Neměřený odběr:

kW

kW Ostatní spotřebiče:

kW

Ohřev vody Akumulační
Přímotopný
Tepelné čerpadlo:
3. Prohlášení žadatele



Žadatel potvrzuje správnost a pravdivost údajů uvedených v žádosti.
Dodavatel, pro účely zpracování žádosti/smlouvy, shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje
Zákazníka – fyzické osoby, a to zejména jméno, příjmení, akademický titul, pobyt (trvalý / přechodný),
datum narození a popř. číslo bankovního účtu. Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR)
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje budou pro
Dodavatele dále zpracovávat zpracovatelé poskytující služby obsluhy Zákazníků na základě řádně
uzavřených zpracovatelských smluv. Kompletní seznam zpracovatelů bude Správou železnic na
požádání Zákazníkovi poskytnut. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů naleznete na
internetových stránkách https://spravazeleznic.cz/, příp. mohou být subjektu údajů na základě písemné
žádosti poskytnuty. Toto ustanovení se nevztahuje na Zákazníka – právnickou osobu.

Datum: ....................................

...............................................................
Razítko a podpis žadatele

4. Přílohy k žádosti
Při podání žádosti žadatel předkládá:
Přehledný situační plánek (ve dvojím vyhotovení) s vyznačením polohy objektu odběrného místa
Doplňující údaje žadatele: …………….………………………………………………………

5. Vyjádření správce rozvodů el. energie
Správce rozvodů …………………………………………..
souhlasí s krátkodobým připojením žadatele
souhlasí s krátkodobým připojením žadatele při splnění těchto podmínek:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
Vyčíslení nákladů spojených se zajištěním krátkodobého připojení žadatele včetně nákladů na
uvedení místa připojení po ukončení odběru do původního stavu dle §15 vyhl. 16/2016 Sb.
………..……………………………………………………………………………………….
…..……………………………………………………………………………………………..
nesouhlasí s krátkodobým připojením žadatele z tohoto důvodu:
………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Datum: …………………………

……….……………………………….
Razítko a podpis

6.Vyjádření provozovatele LDSž a dodavatele silové elektřiny:
Oblastní ředitelství: ……………………………………..
souhlasí s krátkodobým připojením žadatele
souhlasí s krátkodobým připojením žadatele při splnění těchto podmínek
……………………………………………………………………………………………..
nesouhlasí s připojením žadatele z tohoto důvodu: ………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………....
Datum: …………………………
Poznámka a vysvětlivky:

……….……………………………….
Razítko, podpis zástupce OŘ

*) nehodící se škrtněte
označte křížkem požadované

