Příloha č. 1 ke „Smlouvě o dodávce tepelné energie č. ……………….

ze dne: …………………..

Technické parametry odběrného místa
(možno použít i jako přihlášku k nové přípojce odběru tepelné energie)

Odběratel, adresa:

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Odběrné místo, adresa:

…………………………………………………………………………

Dodavatel tepelné energie:

Teplospol a.s., Vajgar 585/III, 377 01 Jindřichův Hradec

Popis rozhraní předávacího místa a místo osazení měřicí techniky:
(popis upřesní odběratel ve spolupráci s technickým provozem dodavatele)
a)

místo předání tepelné energie:

hlavní uzávěry na teplovodní přípojce

b)

úroveň předání tepelné energie:

teplovodní přípojka

c)

místo měření:

fakturační měřič umístěný v domovní předávací stanici

d)

způsob měření:

ultrazvukový měřič tepla

Technické parametry teplonosné látky:
(informace z projektové dokumentace nebo jiného zjištění v souladu s energetickým zákonem)
Maximální tepelný výkon objektu:

[kW]

Statický tlak topné vody:

[kPa]

Maximální tlaková diference:

[kPa]

Maximální objemový průtok topné vody:

[m3/hod]

Teplota teplonosné látky při -15°C (výpočtový tepelný spád) přívod/zpátečka: 90/70°C
Teplotní diagram (výpočet zajistí a předloží odběratel)
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Dodavatel se zavazuje zajistit teplotu teplonosné látky v otopném období s ohledem na výši venkovní teploty ve smyslu
vyhlášky č.194/2007 Sb.. Otopné období začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku a řídí se pravidly uvedenými
ve vyhlášce předchozí věty.
Předběžný časový průběh odběru tepelné energie v GJ :
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Roční spotřeba tepelné energie celkem:
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Odběr teplé vody:

ANO

NE

(*nehodící se škrtne)

Dodávka teplé vody bude zajištěna minimálně:
(teplota teplé vody bude zajišťována ve smyslu vyhlášky č. 194/2007 Sb.)

od 6.00 do 22.00 hodin

Technické parametry vytápěného objektu:
Roční spotřeba teplé vody:

[m3]

Počet bytů v objektu:

[ks]

Podlahová plocha bytová:

[m2]

Podlahová plocha společných (nebytových) prostor:

[m2]

Vlastnictví domovní předávací stanice (popsat):

Zahájení dodávky tepelné energie (u nového odběru):

Technické parametry odběrného místa výše uvedené jsou odsouhlasené technickým provozem dodavatele a odpovědnou
osobou odběratele. Pravdivost údajů stvrzují svým podpisem.

Za odběratele:
Jméno a příjmení:
Telefon:
E-mail:

V J. Hradci dne:

……………............................................
Podpis odběratele

Za dodavatele:
Jméno a příjmení:

Ing. Štěpán Srnka

Telefon, e-mail:

720 429 800

E-mail:

s.srnka@teplospol.cz

V Jindřichově Hradci dne:

……………............................................
Podpis dodavatele
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