...mít plyn, to je pohádka

ÎÁ D O ST O B C H O D N Í KA
o pﬁipojení k distribuãní soustavû pro kategorii MO / DOM
dle vyhlá‰ky ã. 251/2001 Sb., §3, odst. 7

DÛvod Ïádosti:

MO(maloodbûratel)

DOM(domácnost)

zﬁízení nového odbûru

zmûna spotﬁebiãÛ

Evidenãní ãíslo:
Nemovitost plynofikována:

ano

ne

VyplÀte ãitelnû hÛlkov˘m písmem.

Îadatel

(dle obãanského prÛkazu)

Jméno a pﬁíjmení / Firma:
Ulice:

âíslo popisné / orientaãní:

Obec:

Kraj:

PSâ:

Datum narození:

Iâ:

DIâ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Adresa odbûrného místa
Název odbûrného místa (li‰í-li se od sídla firmy):
Obec:

Kraj:

Ulice:

âíslo popisné / orientaãní:

Poschodí:

âíslo bytu:

PSâ:
k.ú.:

parc. ã.:
Telefon:

(prosím za‰krtnûte)

Vztah Ïadatele k odbûrnému místu: majitel (vlastnické právo)

nájemník (nájemní právo)

Adresa pro zasílání korespondence
Jméno a pﬁíjmení / Firma:
Obec:

Údaje o mûﬁidle

Ulice:

âíslo popisné / orientaãní:

PSâ:

(u stávajícího OPZ)

Stav poãítadla:

V˘robní ãíslo plynomûru:

Umístûní plynomûru:

Pﬁílohy

Poznámka

Zákazník souhlasí, aby jeho osobní údaje zde uvedené, byly zpracovány za úãelem plnûní v‰ech práv a povinností z tohoto
dotazníku vypl˘vající. Má právo pﬁístupu k tûmto údajÛm a práva pﬁiznaná mu §21 zákona ã. 101/2000 Sb., o ochranû osobních údajÛ.
Dotazník zpracoval:

Telefon:

Zákazník protvrzuje správnost údajÛ obsaÏen˘ch v této Ïádosti
V

dne

podpis

Souhlas majitele nemovitosti k plynofikaci
V

dne

podpis
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Odbûrné místo se soupisem poÏadovan˘ch spotﬁebiãÛ
Poãet Název a typ spotﬁebiãe

Max. v˘kon

Max. m3/hod.

Celkem

Zprovoznûní

Poznámka

kW/1 ks

1 ks

m3/hod.

ãtvrtletí/rok

staré/nové

Sumarizace za odbûrné místo

Pﬁílohy:

PoÏadovan˘ odbûr v 1000 m3/rok

Souãástí podkladu je situace ‰ir‰ích vztahÛ s vyznaãením odbûrného místa (mûﬁítko 1:1000 - 1:5000).
PouÏití zemního plynu

vaﬁení

otop

Zahájení odbûru (ãtvrtletí/rok)

Max. hod. odbûr (m3/kWh)

Roãní odbûr (m3/kWh)

Min. hod. odbûr (m3/kWh)

ohﬁev vody

technologie

Pﬁipojení nového odbûrného plynového zaﬁízení (dále jen OPZ)
1. K této vyplnûné Îádosti obchodníka doloÏit situaãní v˘kres umístûní OPZ, vzhledem k okolní zástavbû, s vyznaãením hranic obecních
a soukrom˘ch pozemkÛ v trase pﬁedpokládaného plynovodu a pﬁípojky s uvedením mûﬁítka. Pro identifikaci plochy OPZ v dokumentaci JMP, a.s., je
tﬁeba mít k dispozici situaci ‰ir‰ích vztahÛ, zejména pﬁi umístûní v extravilánu obce. Îádost doruãte na zákaznickou kanceláﬁ. Do 30 dnÛ Vám JMP, a.s.,
vydá stanovisko.
2. Umístûní hlavního uzávûru a obchodního mûﬁení poÏadujeme ﬁe‰it tak, aby byl zaji‰tûn pﬁístup z obecního pozemku. Je-li pﬁístup moÏn˘ pouze ze
soukromého pozemku, vydá JMP, a.s., podmínky, za kter˘ch lze OPZ zﬁídit a provozovat.
3. Po vydání souhlasného stanoviska (garance distributora) k Îádosti obchodníka o pﬁipojení k distribuãní soustavû pro kategorii MO / DOM mÛÏe investor
zadat zpracování projektové dokumentace prÛmyslového (popﬁ. domovního) plynovodu, pﬁípojky, event. prodlouÏení plynovodu projektantu, kter˘ má pro
tuto ãinnost oprávnûní. Projektová dokumentace musí b˘t vyhotovena v souladu s podmínkami souhlasného stanoviska (garance distributora).
4. Souãástí garance distributora je po‰tovní sloÏenka s vymûﬁen˘m pﬁipojovacím poplatkem, dle platného ceníku JMP, a.s.Tento poplatek musí b˘t uhrazen
v dostateãném ãasovém pﬁedstihu pﬁed montáÏí plynomûru, aby Ïadatel o pﬁipojení prokázal jeho uhrazení pracovníku JMP, a.s., pﬁi montáÏi plynomûru.
5. Zpracovanou projektovou dokumentaci pﬁedloÏte k vyjádﬁení na provozní kanceláﬁ JMP, a.s. K Ïádosti o vyjádﬁení pﬁedloÏte tﬁi paré projektové
dokumentace. Dvû námi potvrzená paré projektové dokumentace a vyjádﬁení pﬁedloÏte místnû pﬁíslu‰nému stavebnímu úﬁadu se Ïádostí o vydání
stavebního povolení.Tﬁetí paré zÛstává pro na‰i potﬁebu. Na zákaznickém centru nebo zákaznické kanceláﬁi JMP, a.s., lze získat seznam zhotovitelÛ
nabízejících komplexní sluÏby pﬁipojení.
6. Pﬁipojení (navrtávku) novû zbudované plynovodní pﬁípojky na distribuãní soustavy JMP, a.s., mohou mimo pracovníkÛ JMP, a.s., provádût pouze
zhotovitelé s platn˘m inspekãním listem vystaven˘m JMP, a.s., a to na základû povolení k napojení k distribuãní soustavû, které je podepsané
oprávnûn˘m pracovníkem JMP, a.s. Seznam tûchto zhotovitelÛ lze získat na zákaznickém centru nebo zákaznické kanceláﬁi JMP, a.s. Konkrétní
podmínky pro pﬁipojení pﬁípojky na distribuãní soustavu JMP, a.s., budou stanoveny ve vyjádﬁení JMP, a.s., k projektové dokumentaci.
7. Po provedení pﬁípojky obdrÏí Ïadatel od zhotovitelÛ v˘chozí revizní zprávu, kterou je prokázána provozuschopnost zaﬁízení. Na základû kladné revizní
zprávy, tlakové zkou‰ky a splnûní vydan˘ch podmínek na v˘stavbu pﬁípojky mÛÏe dojít k pﬁejímce pﬁípojky k provozování.
8. Pﬁed pﬁipojením plynovodní pﬁípojky na distribuãní soustavu JMP, a.s., musí Ïadatel doloÏit zaji‰tûní údrÏby této pﬁípojky oprávnûn˘m subjektem nebo
o toto zaji‰tûní údrÏby poÏádat JMP, a.s., a uzavﬁít pﬁíslu‰nou smlouvu.
9. Po pﬁipojení novû zbudované plynovodní pﬁípojky na distribuãní soustavu JMP, a.s., mÛÏe b˘t uzavﬁena Smlouva o prodeji a nákupu zemního plynu.
10. Plynovodní pﬁípojka mÛÏe b˘t trvale zprovoznûna aÏ po dodání kolaudaãního rozhodnutí s nabytím právní moci.
11. Pﬁed vpu‰tûním zemního plynu do pﬁipojovaného OPZ si JMP, a.s., vyhrazuje právo pﬁesvûdãit se o splnûní vydan˘ch podmínek,
provozuschopnosti a bezpeãnosti OPZ. Zákazník si pﬁi uzavírání Smlouvy o prodeji a nákupu zemního plynu dohodne termín montáÏe plynomûru, pﬁi níÏ
pﬁedloÏí pracovníku JMP, a.s., dokumentaci stavby vãetnû v˘chozí revizní zprávy OPZ, doklad o uhrazení pﬁipojovacího poplatku a kolaudaãní rozhodnutí
na pﬁípojku s nabytím právní moci. Na základû kladného v˘sledku této kontroly a doloÏení uhrazení pﬁipojovacího poplatku dojde k montáÏi plynomûru
a zahájení dodávky zemního plynu. Pﬁi nesplnûní technick˘ch podmínek bude dal‰í cesta na‰eho pracovníka úãtována dle platného tarifu JMP, a.s.
12. Právní vztahy smluvních stran se budou ﬁídit Obchodním zákoníkem, Zákonem 458/2000 Sb., a jeho provádûcími pﬁedpisy, smlouvou o prodeji
zemního plynu a technick˘mi normami a pﬁedpisy.
13. Souhlasné stanovisko s pﬁipojením není pﬁenosné na jin˘ subjekt. Platnost tohoto vyjádﬁení je max. 1 rok od data vydání.
Pﬁi zmûnû odbûrních podmínek stávajícího odbûrného místa (vÏdy pﬁi zmûnû spotﬁebiãÛ)
1. Uvést v Ïádosti tepeln˘ v˘kon v kW a spotﬁebu v m3/hod. stávajících, novû montovan˘ch i ru‰en˘ch spotﬁebiãÛ.
2. V pﬁípadû zmûny OPZ pﬁed hlavním uzávûrem, obchodním mûﬁením nebo pﬁi poÏadavku na zmûnu tlakové hladiny je tﬁeba postupovat jako pﬁi zﬁízení
nového odbûrného místa.
3. V pﬁípadû obnovení odbûru zemního plynu na jiÏ zﬁízeném OPZ, kde byla ukonãena Smlouva o prodeji a nákupu zemního plynu a demontován
plynomûr, se postupuje jako u nového odbûru.
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