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Žádost o zajištění služby distribuční
soustavy v provozu pro ověření
technologie (ve zkušebním provozu)
dle Vyhlášky č. 408/2015 Sb. o Pravidlech trhu s elektřinou, § 62, v platném znění
Nové zařízení

Rekonstruované zařízení

D4
Elektřina

EG.D, a.s.
Lidická 1873/36
Černá Pole
602 00 Brno

Lokální distribuční soustava (LDS)

Žadatel

IČ: 28085400
DIČ: CZ28085400

Titul, jméno a příjmení / název obchodní firmy (právní forma právnické osoby)

Datum narození / IČ, DIČ

Adresa trvalého bydliště / sídlo právnické osoby
Ulice

Číslo popisné

Číslo orientační

Obec

PSČ

Stát

Osoba oprávněná k podpisu žádosti
Titul, jméno a příjmení, funkce

Korespondenční adresa:
EG.D, a.s.
Středisko služeb zákazníkům
Poštovní přihrádka 54
656 54 Brno
Informace získáte také na:
www.egd.cz
info@egd.cz
800 22 55 77

E-mail

Telefon

Společnost je zapsána
v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu
v Brně, oddíl B, vložka 8477.

Adresa pro doručování korespondece

(Vyplňte v případě, že se adresa neshoduje s údaji uvedenými v kolonce - adresa trvalého bydliště / sídlo právnické osoby.)

Údaje vyplňte
HŮLKOVÝM PÍSMEM.
Vyplněný formulář prosím
zašlete na email:
smlouvy.distribuce@egd.cz

Název obchodní firmy

Titul, jméno a příjmení

Ulice

Číslo popisné

Číslo orientační

Obec

PSČ

Stát

Údaje o odběrném místě
EAN

Rezervovaný příkon [kW]

Ulice

Číslo popisné

Obec

PSČ

Katastrální území

Parcelní číslo

Číslo orientační

Termín (provozu pro ověření technologie)
Od

Do

Požadovaný termín zahájení

Požadovaný termín ukončení

Důvod žádosti

Doplňující informace (popis zařízení, lokalizace, další specifikace)

Prohlášení žadatele

• Ž
 adatel potvrzuje správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti i ve všech přílohách k této žádosti.
• Ž adatel si je vědom možných následků při neposkytnutí údajů v potřebném rozsahu (pro náležité posouzení této žádosti).

Místo

Datum

Podpis oprávněné osoby / otisk razítka

Evidenční číslo žádosti
(vyplňuje EG.D)

Povinné přílohy k žádosti
•
•

Technická dokumentace nově připojovaného nebo rekonstruováneho zařízení
Prohlášení o splnění podmínky dle Vyhlášky č. 408/2015 Sb. o Pravidlech trhu s elektřinou, § 62, odstavce (7), v platném znění,
stanovené pro technologie ve vymezeném území provozovatele lokální distribuční soustavy

Datum přijetí žádosti
(vyplňuje EG.D)

