]IJG

t't'o'

sMLouvA

o pŘtpo.leHí r otsrntsučNi
číslo:3'10090000'1 57
kategorie

()l ':' t'/\

PL"/rtz

sousrlvĚ

Vo/so - stávajícíoPz

Provozovatel distribučni soustavy
RWE GasNet, s.r o
Klišská 94o' 401 17 Ústl nad Labem-město
lČ: 27295567

DlČ'cz272s5567

zapsán v obchodním rejstříku: Krajský soud

V

Ústi nad Labem'

Peněžní ústav: ČsoB a's

oddilc

vloŽká 23083

Čislo ÚČtu: 000000-00

177

22923/0300

zastoupena: Eva Čižková' technik rozvoje Ds

(dále jen PÍovozovatel)

a

zákaznik
Jméno a piíjmeni/obchodní název Psychialrická léČebna v Dobřanech
sídlo/AdÍesa: Ústavní ulice 2' 334 4'l Dobřany
Ltatum narozenr/tu uubb9

zapsán

V

/Yl

DlČ] cz00669792

obchodnim Íejstřiku

Peněžni Úslav Komerčni banka a's

Čislo účlu0o0ooo 0007139371/0100

E-marll

Telefon: +420019781

31

1 1

zasloupen: MUDÍ Vladislav ŽiŽka' ředltel

zasllacl adresa' Ustavni ukc€ 2 334
(dále jen

4

] Dobřany

zákazník)

uzavřell niŽe uvedeného dne' mésice a.oku v souladu se zákonem č 458Žo0o sb ' o podminkách podnikáni
a o výkonu státníspíáVy v eneÍgetických odvětvích ve zněni poŽdějšíchpředpisŮ (dále jen ,,energetický
zátoÁ'.) a v souIadu s piováděcimi předpisy. piisluŠným Řádem provozovatele dis1ribuČni soustavy (dále jen
Řád PDs") a technickými pÍaVid|y tuto smlouVu o piipojeni k dlslíibučni soustavě]
'

Čl. l Předmět
Předmětem této smtouvy je závazek Píovozovatele umoŽnat zákaznikovi odběr zémního plynu v odběÍném
mistě (dále ien 'olú'')' a lo za podminek stanovených V této smlouVě. Jedná'li se o připoleni odbéÍného
plynovbho zařízení zákaznika (dále ien .,oPz") po jeho předchozim odpojení je předmětem této smlouVy i
záVazek PÍovozovateIe připojit oPZ k distribuČni soustaVě Provozovatele

Čl. ll Te.min připojení
Jde-li o pripojeni oPz po leho předchozim odpojení' připoli PÍovozovalel oPz zákaznika k dislribuční soustavě
a umoŽni od6ér zemniho plynu V oM, nelpozději do 7 dnů po dni, kdy budou spIněny všechny podmínky
UvedenévČl. tll avpřiloze č 1tétosmlouvy' Vpřípadé' Že sejedná o změnu zákaznika na odběÍnémmisté
bez přerušeníodběÍu zemniho plynu' považuje se za terman přapoleni den podpisu této smloUVy obéma
smluvnjmi stÍanami Je-li oPz iiŽ přjpoleno a nejedná_lj se o změnu zákaznika' tenlo Ólánek se nepouŽije

Čl. lll Podminky připojenía speciÍikace odběÍného místa
1

Název/Adresa oM] Psychiatrická léČebna341

/

341. 334 41 Dobřany

císlo l,ts 93o2344202

Erc

272G30020249808F

Přesné označeni oM Vo' poschodi Č MM 1z' mistnost Č.Rs
2' P.ovozovalel připoji oPz k dlstÍibuónj soustavě iinstalUje měiici zářizeni) a umoŽní zákaznikovi odbér
zemního plynu v oM za podminky' Že

a)

ZákaznikpředloŽilProVozovateh

.

vyhoiovenou zeiména v sou|adu s Vyhláškou č' 85/1978 sb'' o kontrolách' íevizích
vyhrazenych plynových zařizení' vplatném zněnÍ' nebo ověřeni technického íavu dle
"-aiouira"n iato poómin'xá přióojeni se po!žlje pouze v připadě' že jde o připojeni oPz po jeho
iíc-góďm
předchozím odpojeni, a
áoli"J o to', j" i;"jnal smlouvu o sdružených službách dodávky plynU do oPz' anebo smlouvu o
zprávu o revizi

-

oPz

distriblci plynu do OPZ.

."'ního plynu v oM a způsob a místo připojeni oPz k distrjbuění soustavě odpovidaji
"t'"i"-r.t"ióa'oó,u
skuteěnostem uvedeným v piíloze č' 1, která tvoři nedílnou součást této smlouvy'

b)

c) jsou splněny dalšÍ podmínky uvedené v příloze č'1 této smlouvy'
3. Nebudou-li

splněny podmanky stanovené v této smlouvě a v příloze

op.ávnén nepřipojit oPz zákaznika'

č 1 této smlouvy'

je PÍovozovatel

č|. N Úhrada 2a instalaci měřiciho zařizeni
měřicího/měřících
Provozovatel se zavazuje neÚčtovat zákaznikovi náklady spoiené s první instalací
platných právních předpisú. Díuhá adalŠíinstalace každéhojednotlivého
měřícího zařÍzenj v oú bude zpoplatněna dle aktuálního ceníku Provozovatele'
órunou a datsi instalaci měřicího zařizeníje ieho opětovná instalace po odpojeni z důvodu uvedeného
v Čl' Vl' této smlouvy.

1.

;;a;;;óM''ňír;1í'ciz

zÁkazník
a)předloŽíProvozovatelikodsouhlasenípíojektovoudokumentacioPzdocházi.likezměnámoPz'atoza
'

1.

Účelem posouzení souladu s údaji Uvedenýmiv přiloze č 1 téio smlouvy'
požadavkúmbezpečnosti a spolehlivosli
b) bude oPz udrŽovat na svŮt náklad ve stavu' ktef}i odpoVidá
pied;isy' technlckými nonnamt a |echnlckýml pÍavdly' nesplněnim tohoto závazku
se zákaznik vystavuJe nebezpeči postlhu dle plalných pravnlch pÍeoplsu'
c) beŽ předchozího písemného souhlas! PÍovozovatele se zdrŽi
měřiciho zařizeni' připadně do
1' zásahú do oPz. kteíéby mohly ovlivnit spÍáVnou lnslalacl a fUnkčnost
plyn'
částíoPz' ktenými procházi neměřený

- ;iň;ň;;;Ňmi

2

Žásahú do měřiciho zařízeni
jejich iechnických parametrú'
3.provgdeni změny v počtu a piikonu lnstalovaných spotřeblčú nebo

.l)umožnlkdvkolivosobampovéienymProvozovatelempřistupkměřicimUzařizenizaÚčelemkontroly'
"'ňňy'
ěiodeoraái měřicjho zařizeni' jakož ik provedeni odečtu stavu a dále umoŽnije
"p-,-y';'ň;"'
procházi neměřený plyn;ide'llo opétovnou instalaci měřaciho zařazenÍ'
iterou
prl"t"i,'r ieiáiri ópz,
Píovozovateli kontíolů souladu technických hodnot uvedených v piíloze č' 1
pouin"n

žátááix

u*oŽnal

s nainstalovánými spotřebiči,

e)oznámíProvozovatelizávadunaměřicimzařizeníneboneobvykloslveíUnkciřnéřicihozaíizenjaste]ně
-'
je
zařizeni opalřeno' a to
plomb, ktenim
tolo
t"x i"""z'ti' poŠkozeni nebo odcizení méřaciho zařízení nebo
závazku oznám'l poíušeni měřÍciho zařízeni nebo
í" .i,s,e"l těchto skulečnosti' nesplněnÍm
""páJĚ"J
vystavUje nebezpeč; postiht] dle platných právnich předpisŮ'

f)

;"í".liistĚ'ii "JŽal"zník

pisemně oznámi píovozovatell
nebo ]ejlch technických parametÍú'a to
1' zamýšlenou změnu v počlu a příkonu instalovaných spotřeblčú
alespoň 30 dnů předem'

2
2.

provedenitakové změny'
změnu sýých identiíikačnich údajůa to neprodteně po

Provozovatel

a pravidelně oVěřovat správnost měřenÍ'
a) bude na své náklady udrŽovat měřici zařizeni v řádném stavu

Výměny či
bl má Drávo na oiistuo k měirclmu zařlzeni za Účelem pÍovedena kontÍoly' odeČtu, údrŽby'
.o"ráo" prísluŠným us1anovením Eneígeliďého zákona a k přistupu k té
"
"pin' jde-ll o opětovnou inslalacl'měřicího zařízeni je Provozovatel
ii"ti ópž' rt"iou p,o"hází neměřený
p,ó"e.i l""tr.otu soutaou lécr'Áic(ch hodnot Uvedených V přiloze č' 1 s nainstalovanými
"p-,iňi"
spotřebiči,
plyn zákaznikovi do oPz' že zákazník odebiÍá
c) ie opíávněn oznámit obchodníkovi s plynem' kteni dodává
plyn neopíávnéné'
plynu, jsou-h splnény podminky pÍo omezení nebo
d)
_' Píovozovatel není povinen umoŽnit zákazníkovl odbér
V píávnim předplse; ustanovení práVního
plynu
stanovené
zemního
oiuru!"ni oi.tr'uu"u nebo dodávky
přeÍuŠenímnebo omezenim distribuce
p,ouo.ovátále
v
souvislostis
pouinno.t,

" ;'"il;;i#iJň;:ui''u"i

il;;;];;;";;;;;"""i

nebo dodávky plYnu se pouŽlli obdobně'
vznik|ý v důsledku výkonu píáva
e) Provozovatel neodpovlclá za Škodu nebo ušlý zlsk zákazníka
ČlánkU
pism
lonoto
d)
podle
2
odstaVce
Provozovatele

t.

Pauo.*at"tj"
á)

op|.ávněn odpojil

oPz

případě' žel
od distribuěni soustavy a odebrat méřici zařizeni v

oprávněn oznámit obchodnikovi
ohroŽuie Živol' 2díavl nebo maletek o5ob, odpo]eníje Provozovatel
oPz'
s plynem. ktery dodáVá plyn zákaznikovl do

oPz

plynu nebo
splněny podminky pío pierušení dodávky plynu z dÚvodu neopíávnénéhoodbéru
nloprávňené áist,iuuce plynu stanovené v obecně závazném právnim předpise,

b)

'so!

c) o to

zákaznik poŽádá,

plyn zákazníkovi do
d) PÍovozovatele o to požádá obchodník s plynem' kteni dodává

oPz'

zákazník neumožnÍ
oznámit tuto skutečnóst
je
opíávněn
Provozovatel
zaří2ení'
měřicí
a
odebrat
oPz
oopolit
iio"o-u"teí
státni energetické inspekci-

píacovní dny predem,
2' JestliŽe na výzvu Provozovatele Učinénou alespoň 3

-

'

3. DoŠlo-l' k odpojení

ilě.

žákilii

";pominuly
článku

oPz

podle Čl' Vl' odstavce 1 pism' a) této smlouvy,.Provozovatel připojí

pioxáie' ze1ména revizní zprávou, že dŮvody k odpojení podle ďst'

1

oPz

do 7 dnŮ

pism' a) tohoto

podle Čl' Vl' odstavce 1 písm' b) nebo d) léto smlouvy Provozovatel připoji oPz do:
včetně
a) sedmi kalendářnich dnŮ poté' co zákaznik prokáže uhrazení přÍpadných dluhů vúčiProvozovateli
illiaJJ i,óuo.ouat"re spojěných s odpojenírn a s obnovenim distribuce plynu a současně předložilzprávÚ
o revizioPz nebo ověřenÍ techniďého stavu dle TPG 800 03' nebo

4. Došlo-li k odpoieni

oPz

b)sedmikalendářníchdnŮodedne'veklerémuzavíelProvozovatelsezákazníkemnebosdodavatelem

oooavky plynu dohodu o splácení dIužných plateb_včetně nákladŮ spojených s přeruŠením
sáruiene
dle
"ru:oy
oonouuniÁ oí'triuu"" itýnu a souěasne p;edložil zpíávu o íevizaoPz nebo ověřeni techniďého stavLl

"
800 03.
TPG

Čl. vll Doba třváni

,

zánik sm

1 Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou
2-

zaniká

Tato smlouva
po
(6)
ailesit'ze z aúvooúna straně zákaznika nedoJde k opětovnémU piipojení oPz ani do Šesti měsicŮ
nebo
pism
teto
sínlouvy
a)
a
b)
1
Vl'
odst
Ól
od'po|eni oPz z důvodú dle

smlouvy o připojení stejného oPZ s iiným zákazn ikem (přepis)i nároky' PÍovoz::19l"_""ijl
pro ucely Ul Vll
','
Záxiznit<ovi vznixlé pied zánikem této smlouvy nejsou timto dotčejy Jiným zákaznikem se
oJ"i 1pii-' ol l.o'ňiosoba, která doloživlastnickó právo k oPz' anebo souhlas Vlaslnika oPz s tím' aby
lato osoba oPz užívala
b) sjednánim

Čl. Vlll závěrečná ustanoveni

t

pill9haT' s1ř]d-l
pouinnosti zákazníka a Provozovatele neÚpravená to!to smlouvou nebo |eliml
zákone' v KaoU
píedpisech'
v
Eneígelickém
zejména
"
právnich
závazných
v
obecně
bbsaženou
Úpravou
PDS

Práu"

osobní Údaie
Účely plnění této smlouvy zákaznik' pokud ie tyŽickou osobou' poskytuje Provozovateli
ti.' aby Provozávatel tyto Úbaje shtomaŽďoval a 2pracovávalv souladu s přisluŠnými pÍávníml
" "ounL'"i'
pieopi"y
a uyuzit;e pro vlastni úče|ysouvisejÍci s podnikalelskou činnostíPÍovozovatele

-2 Pro
3.

VŠechnyÚkony vŮči díUhé smluvní strané musi být učiněny pisemné

4ToutosmlouvouselÚšÍpředchoziujednánismluvnÍchstíantýkajicisepřipojeníoPzVoM
přiČemž zákaznik svým podpasem
5 Tato smlouva se Vyhotovuje ve dvou steinopisech s plalnosli origlnálu'
jednoho'
potvŽuje převzeti
a podpisem stvzUji' Že si smlollvu přeČetly a so!hlasí s jejim obsahem a dále'
6'
- strany výslovně prohtaŠujípoáte
prosié omylu a nikoli v tísni'
oyra
Je
1ejictr pravé a svobodné Vúle

"ríroJu"

"epsánj

'i :'(oobřany 9

zákazníkl.
MuDr. Vladislav ŽiŽka' ředitel

dne

Píovozovatel:

Eva ČiŽková' technik rozvoie Ds

Přilohy:
Přítoh; č. 1 - chaíaktel odběru a podmínky připojení oPz k distribučni soustavě

{

pŘílogn č. í .'.ou*

o pŘtpo.lení x otsrnteučNísousrlvĚ
pŘtpo..reNí opz K DlsTRlBUČNÍ soUSTAVĚ
A
PoDMíNKY
ooeĚRU
óienaxren
číslo:groogoooolsl
charakte. odběru zemnlho plynu v

1)

oM

5.rok

3.Íok

1'íok

000,000

20

000,000

20 000,000

Předpokládaný rďni odběr [MWhl:

20 000,000

Přédpokládaný letníl odběr [MWhl:

6.000.000

6.000,000

6.000.000 6.000,000

Pledpokládáný zlmni' odběÍ ÍMWh|:

r4 000,000

14 000 000

14 000,000

14

Požadovený max hod odběí [m'/hod]:

1100.000 1.100,000

1100,000

I

Požadovaný min hod' ďběÍ [m'/hod]:

0.000

0 000

0,000

lnstalovaný max' hod. odběr

lm'/hod]]

2 600

20

o 000

ooo

2

600'000

2

000.000

100.000

20 000.000

6.000,000
14.000.000
1 100,000

0,000

600,000 2 600'000

2

600'000

odběry Wádě]le v c€lýďl čislech
1)od 1 (ÍJbna 6ž do 30 záiiVé€lné
2)od 1 llna a' do 31 bř6zÉ věél.ě

seŽnám pňpojovaných plynových spotřebičů|

Počel

Max příkon

Název a lyp spolřebiČe

400.00

Kotel BK 4

1

100.00

Celkem (OM)
2) Misto a

celkem

(mlhod/|s) (mj/hod)
400.00
2

200.00

2

600.00

ProvoŽ Poznámka
od o/Íok lnaihový/2álohď
m'mo

pÍovolélo (ziňa)

stáva]ici

slávalici

zpúsob pňpojeni k distribUčni soustavě: stavajicí

Měřici zařízeni (přÍstroj):

řáda Rs)
_šiá"lli"ilUíbinový
uÉňzvgiáqp'oíó."i

-

ohod max

= 11oo m3(N)'h_1

MéÍenídďáVky zemního plynu bude umísléno na

jsou pÍo odběr plynu V rozpěti 8
.i.ia
ólynoměr DA3 G65o a stávající plepočitávač EK 88/X
"ta"áilirín
irlo'nlqHl n'r nedosiačujicíaprolo budou demonlovány Po Úpíavé mjsta měřen í bud e rnslalován plynoměr Rools naToM

(PT-891-EC ELcoR_2}
oloo or.ilóo prulo tno_oís'Ro ccoo/1oo) .t"u"bí]idélka 241 mm a přepočitávač ElcoÍ 2

-

s|ávajicim lláku méleni 150 kPa
óáózszglaaeabzni r"da) ' ohod max = 11oo m3(N) h_1 MěřenÍ oodávky zerlrnlho plynu bude umisléno na slávalicim
piy;oměíem Píemá oA3 G€5o DN]50 (TU-325 PR DA3 G650) a novým
m lsté a zallŠt ováno oude stavaJlclseslavou měieni
.i"..r,r.u'.am ercor _ z lPT ó91 Ec ELcoR'2) na slávajiclm llálu méíen'l50 kPa
jarroú pienos oál' pÍo kleí poiaolJeme plivoo el enelgle 230 V za|a2niL zájlsll na své
zr'e Uv;oenycl. záiileni včetnéoa'koveho oie4osu dal' 7á'lsll RWE
oi.i''o,'c"l .'"zov V pnpadě dotazú se obíacejle na p FÍanllŠha zoula tel' 602 693 395
Jedná s€ o obchodníměieni spotřeby ZP'typ. .A"
K D|vnoméíU bude za]iŠténnepielížlty plistup
oáolrne prynové zaiizeni nesni poŠkozoval měllci zaiIleniGasNel' s l o

ii

É;Ť;"ilisři;d;'il.e;
il#;;i;;'jil,ň;;Li"

ď".oÁ'!z".-'"j

tJmlslěni oťislíole bude odpov:dat technlckým olavldlúm ('l PG) G 934 0I
Člslo umislěnl piislÍole' 9202329785
Adíesa !míslěnÍpřístroje: PsychiatÍická lééebna 341/341, 334 41 oobřany
umislěni piÍstoe:
Typ a vehkosl paist.oje: RO-645_RO G400/100

Rozleč lmírr]:
Tlak méieni lkPa] 150'0000

..s

UmislěníďistÍole bL]de odoovidal lechnlckvm oÍavtdlům (TPG) G 934

01

clslo umístěni plístroje: 92023297E5
Adresa Úmístěni přístoe: PsychiatÍická léčebna341/341 334 41 Dobaany
UmístěnÍ přistrge:
Ťyp a velikost přísvoje:

PT-891-Ec ELcoR_2

Rozteč Imm]:

Tlakméřeni ÍkPa]] 150'00oo
zpúsob měřeni typ A

záloŽníiada
Umisléni DilstÍo|e bude odoov;dat techn|cxÝm píav|dlům aIPG) G 934

0l

ČíŠo
umísténÍpřísloe: 92o2329786
Adíesa umislěnípřislíole: PsychlatÍrcká léčebna341/341 334 41 Dobaany

Umíslénipříslíoje
Typ a vellkosl přistroie: TU-325-PR DA3 G650

Roáeč lmml:
Tlak měieni (kPal 150.oo0o

Žpúsob méienÍ typ A

UŤislénl piis|Íole bude odpoý dal tech1lc[ým orav dlúm íTPGl G 934

01

císlo umislění přislro]e 92o23297a6
AdÍesa umisléni piistíoje Psychlarcká léčebna341/34]. 334 41 oobiany
Umisténi plístíoje:
Typ a velikost paislíoje PŤ 891

Ec ELcoR'2

Rozteč lmm]:
Tlak měieni[xPá]: 150 oo00

zpúsob měření

Na

oPz

1yp

A

bude před

iza

plynoměrem osazen kUlový uzávěí

Případná změna typu a velikosta měřicÍho zařízení, vČetně tlakové Úrovně měřeníje Uvedena na vyiádřeni
provozovatele k píojektové dokumentaci na oPz, případně v píotokolu o montáŽi měřidla

Tento dokument nenahrazuje stanovisko Plovozovatole k dokumentaci p.o řizení podle zákona č'
183/2005 sb., stavební zákon, v platném zněni.
Jméno: Eva Čižková
odděleni: odboí rozvoje a obnovy
telefon: 377 097416
emaiL eva.cizkova@rwe.cz
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Psychiatrická léčebnav Dobřanech
Ústavní ulice 2
334 41 Dobřany
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Datum: 20.04.2012
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oznáÍt€ní o zařazGní Vaš€ho odběrného místa do skupiny ''D', podl€ vyhkišky č. 334/2oo9 sb. o stave(h
Ílouz€ v plynár€írství'
Vážený zálazníku,
souladu s Ustanovením s 8 odst. 2 písmeno b) Vyh]ášky č. 334/2oo9 sb.
'o stave(h nouze v plynálenství (dál€
"vyhláška"). Vám tímto sdělujeme' Ž€ Vaše odběÍné místo:

V

Elc-kód. 27zc3oo70249808F. adresa
připojené na

oM

ien

obec Dobřány' ulice Psychiatriclá léčebna 34l

dist bučnísoustavu provozovatele distdbučni soustavy:

RWE casNet' s.r.o.' K]íšská 940/96, 401 17 Usti nad Lab€m_mésto'
vloŽka 23o8J, lČo: ?7?95\67 Dlč cz27 295567

oddilc'

zápis v oR| krajslý soud

V

Ústí nad Labem'

'

bylo podle s 2 vyhlášky zařazeno z hlediska přpadného omezení nebo přerušení přepravy' distribu(e a dodávky
zemního plynu do skupiny "D'', a to na období od ol.Io.2ot2 do 3o.o9.2ot'.

odůvodÍÉní:

Vyhláš*aVs2odst'lpísmenoe)urču'e,jakáodběrnámistasezařazujídoslupinyDatovzávislostina

(harakteru spotřeby zemního plynu. Na základě tohoto ustanovení byisestaven seznam zákazníkůzařazený<h do
skupiny D' kteď by] konŽu]tován se všemi krajskými úřady' Následně bylo plovedeno konečnézařazení Vašeho
Výše Uvedeného odběrného místa do této skupiny.
V přpadě vyhlášení stavu noUze by toto Vaše odběrné místo bylo dotčeno až po vyhlášení 1o odběrového stupně.

Plo připadnoU lomunikaci doporučujeme používat nížeuvedenou e_mailovorr adresu:
stavnouze.gasnet@rwe.cz
s pozdravem

iLl-L"^^In9. M9r. Rottner Miroslav, PhD.
ředite1 správy distribučni soustaVy
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ZÁKAZNlcKÁ LINKA
840 tl 33 ss
info@rwe.cz

