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MESTO ZBIROH
MĚSTSKÝ ÚŘAD ZBIROH

MÉ8Ť9,

ZBiRÓH

Masarykovo náměstí 112, 338 08 Zbiroh, tel. 371794003, fax 371794022

IČ: 00259225, Dl(,: CZOO259225, ID DS: vtfbad7, www.zbiroh.cz

č.j.: 2039/2019/ZBI/TAJ

Zbiroh 26.08.2019

Přílohy: 6/25

Ing. Tomáš JANDA
Holandská 23/1382
101 00 Praha

Věc: Žádost o informace podle zákona č. 1 06/1999 Sb. - odpověd'
Na základě Vaší žádosti ze dne 13. srpna 2019, která byla doručena na Město
Zbiroh, sděluji následující.
Dům čp. 42 ve Zbirohu (tzv. holobyt) pro Město Zbiroh spravuje firma Zdeněk

Smejkal - INZULA Rokycany, IČ 416 70 469, Lítohlavská 1062, 337 0l Rokycany.
Objekt je způsobilý užívání, plynová zařízení zde nejsou, žádné elektrické přístroje
nebyly nájemcům přiděleny, v každé bytové jednotce jsou kamna na tuhá paliva.

Štítek energetícké náročnosti budovy nemá. Na hromosvody je plánovaná revize na
rok 2020 (provádí firma Impel), předešlou zprávu o revizi doložíme dodatečně z
důvodu čerpání dovolené příslušného pracovníka uvedené firmy.
V příloze této odpovědi Vám dále zasílám kopie všech Vámi požadovaných
zpráv.

S pozdravem

Mgr. Pavel/Iček
tajemník mi
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' [] mám liný právní d? u!Mnl nemovnosll, ve kterčh se naahází ph.dmětné OM, a původíilho mkamíka již nenl m?é dohledat a není známa ani
jsho současná gdreisa.sídla firmy
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PODí. NA NÁKLADECH (vyplňuje PDS)
Zák82nlk §e povlnen zaplaíil,, případně d0plalil, d0 15 dnů Oda' dne uZavřeni tétó smlouV)/ ále!ipoň poloviiiu vymeřeného Podílu na nákladech,

a to bezhoíovosínlm převodem na účel č.' 35-4544580267/010[), Komeróni banka, a.s., nebyla-Il zaplacena ilž před uzavřenim lélo Smlo?ivy
a doplaíit zbylou část Podílu na nákladgch neipozdějl do doby uzavřenl Smlauvy o distribuci elektřlny, nebylli Podil na nákladecl'i ze slrany
Zákaznlka zapla%n v plné v%i }!ž prea uzavtenlm iAto 'smiouvy.

TERMíN PíllPOJENí (den rezervace přikonu) m KE DNI SPLNE?Ní všecn xAi.eži'ros'rí uveocxÝchi V TPP A T?TO svi.ouv?
[]KEDNl:
[] OM JE Jlž pŘípoaeíyo

PLATNOST, ÚČINNOST A TRVÁNÍ 8MLOuW

i

I) Smlouva nabývá plaínosíi diiem je}ího vyslaveni a nabývá účlnností dnem připoieni, nejdříve však dneiíi plaínosíi smlouvy.

2) Smlouva ie uzavíráíía na:

E DOBU NEURólTOU

[] DOBU URč;IToU 00

3) Smlouva může býi tikončsna:
a) clle cioliody Snil?ivnlch straii,

b) při ukončeiií Siiilouvy o distrib?ici nebo Smlouvy o sdn.ižených službách dodávky eleklřiny (v rámai Rámcové služby o disíríbuci),
c) odslocipením ze s!rany PD8: odsíotípsrí Ip .úČinné dnem doručení písemnélio oznámenl PDS o odsíoupeí'í na adresu pro domčování
zákaznlka, nebo pozděišim oznámsným dnem po doručeiií pLiemného oznámeni PDS o odsíoupení

4) PDS Iná pťáVO Od810íJpil OCI SmlOuVy, jeli Zákažnlk V prodlenl's plněním půVinnOSli podle OaSlaVCe PQdil ría naklaclech pů d05Ll delší

než 5 píacovnlch dnů. Pro pripad, že se tomu tak slane, PDS prohlašuie, 'ze odsíupule od šmlouvy, přičemž marn?ým upl5ínulim uvedené
přimerené náhm iůíy nasláve?)I i:ičinky odsto?ipení.
5)S - :. ?..a,nebude-lido60niěsícůodednsuzavřeníléíoSmlouyíkodběmémuzařlzerívodběrnémmíslěZákaznikasjednána
? =" " :a . JiSklbllCi eleklřiny, ledaže k't0mLl dOSlO Z dLl'VOdu ná SlralN. 'PD8 nebO uplynulim 60 mesicu Ode Clrleí kdý zanikla SmlOllVa
.'li " . '?.Oi OleklřínV slednaná Sí- Zakazníkem k odt)í!.méínii Zj)ří;!enl l' Odbernem miště Zakaznlka.
spou=óiiú A zóvégeciiÁ umúiioveiiÍ
l a? -'-tproi'ílašuii...eekuzavřenííéiOSmlouvymásouhlasvlastníkanemovlíos!i,vnižjeodberněrmstoumíslěno.
2) Smlouva mčaíe býl po dohodě smluvríích síran zi'něnena i jiným ne:z plsemným ?způsobem.
3) Dnem účinnosti Smlouvy zanikaj pHpadné pPedchozi smlouvy o přlpojerí odb!!rného inisís, které ie předmětei'n Miío 8nilouvy.

4) 'PDS. plů úce%y 'zpracování žaď€)31i, shrom.azďuje, zpracovíaa a !K;h0VáVzl 09čí5ni (IdEi%e Žadatele - íý2iCké ůSObý, a tO Zejméná In'íeno, přiimení,
BkademiCký lilLll, půb'/l (INalý / přCIChOdn)/), datum 'narozeni a p0př. číSl0 ballk0VnlŤQ llaL!. 08ůbní U(laie l)tlde prů PDS (Mle ZpraCOVásla{

spoieí.íiúsi číz Zákaznlcké skižby, s. r. o., se sídlem v Plzni, G?i.ldenerova 2577/ 19, PSč 328 00, Ič 26376547 a další zpraCovalelé a sul>
dodavalelé poskyluiící sluzby obsluhy žadaíelů podle příslušného právíílho předpísu (zák. č. 101/2000 sb., o ochraně osobnlch údalů (dále

len ZC)00U.]). Kompletní seznam subdodavalellaíi bLl(íe'PDS na pO!'Eladani Zgdaleli poskytnííí. O€:h-rana osobnicli údaií'í žadaléle -'fyzk.ké osoby
í:iude PDS technk.kya?organizačně .zabezpečena v souladíi se'ZoOOŮ. Toío usíanoveríi 8e neíizlííhule na 'žadatels 4 právnlakou osobu.
5) PDS í(. oprávněn od žadalele po;íadowí doplnení žádosll.
PRní41.A:';lEííll ZAKAZNliO'.

ZakaZnik prOl ilašujei Z.8 všeclíííy íidaje létO žádOSli, jakOZ IVšeCllll'/ přílohy k lélO žádOSli i8ůLl SpíáVn(: a piaavdivé, a že 81 j3 Vědům Vše€.ll důSledků,
pokud by lolo prohlášenl bylo nesprávné iíetíó íiopravdivé.
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PROVOLOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAW (dále jen P?DS)
čez Distribuca, a.s. Děčín IV - Podmckly, vepíicv 874/8, psč rsos 02 l Ič z<-i:igosb I Dlč CZ24729035 l zapst.na v abchodniní íejsií:'kti
vúae=ín Kríiiskýní soudem v ihii nad Labain, addíl s., vlczka 21-15 l íicence na dlslril»uí.i elakíi'iny č:. í210l558CI I
regisíísarií číslc u OTE: 715 l iníou:cezaísít;bucg.o l WW'iV.Ge;'díSllíbLR;e.(:Z l Zái<a=nlcká I?nka 840 840 840 I
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JM?NO Pí!líJMENí / OBCHODNí FIRMA
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DATUM NAROZENí / Ič / Dlč

MOBIL 7 a"3 :'a( 26' l (,, ',ú. ' ,?"'MA" (F"x) i"?yocra'-hy'í Is /?-:),'? 17"C!' ca !.':»t>i,, (:? zbtat'= i"7a ,, (- ',?

TELEFON

SPECIF?KA(P: ODBERNÉHů MÍS{TA (dále ien OM)
EAN OM

05%rž'mozertsí=í(;,'t

čísi-o OM

ADRESA ODBĚRNÉHO ?AlSTA (pokud je odlišná od adreay sídla)

-2-l'- í' í2ú.

OBEC

I

';>LB .

KATASTRÁLNI úZEMl (u novostavby)

:2-

číSLO BYTIJ

7brr

uPÉlESJNí MíSTA ODBĚRU Ikancelář, drobná výroba apod.j
zpŮsos pšipo,íexl

psč 3'),y C4'

vís'riíií čAST

číSLO PARCELNI (u novostavby)
PATŘO

,42-

č. p. 7 č. o.

ULICE

ň -FAZOV? o w-kzov?

'lCl

HODNOTA JlSTlčE pšco aaasoiaseix

A

PCITVRžíNí O VYDÁNí REVIZNí ZPRÁVY (pokud iiení přiložena samostatru!)
Podepsaný reVl2ní teCŤnik pOtVl?Llj@1, Ze IX]b)rné Zaříi!erí ůdpůVídá připo)oVačím podmínkám přislu!Inél'lo PDS a iB V SůuladlJ's lechnickými
riormami a prámími předpísy.
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SMLOUVA O PŘlPOJENí oosĚshÉso ELEKTRICKÉHO zúŘízeíyíK oisípísučtyí sousrúvĚ oo wop?řov?
HLADINY O,4 kV (NN)

ČÍSLO: 17-SOPJ)1-412!125255:2
o
o
a
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o
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PROVOZOVATEL DISTRIBUCN! ?30.USTAVY (d,šle jen PDS).

čEZ Distríbuce, a, s. Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická'?874/8, PSč 405 02 l Ič. 24729035 l Dlč CZ 24729035 i

zapsána v obchodnim íejstřiku vederíém Kraiským soudem v Ústi nad Labem, oddil B., vložka 21 45 l

o

o

(i

licence na distribucí elektřiny č. 1 21015583 l registračni číslo u OTE: 715 l iiifo@cezdistnbuce.cz i

í

'i

www.cezaistribuce.cz l Kontaktní bezplatná linka čEZ Distribuce; 800 850 860 (hlášení poruch,

"e)
úQ

distribucní požadavky, 'iiiformace) l adresa pro doručovám: čEZ Distribuce, a. s.', Plzeň, Guldenerova

2577/ 19, PSč 326 00 l na základě poveFení ze dne 23. 1 . 2015 zastupuje Ing. Zdeněk Bureš, pozice:

Vedoucí oddělení Připojováni

ZÁKAZNíK.(dále jen Zéikazrík)
OBÍC:HODNíaFIRMA / NÁZEV- MÍěsto Zbiroh
Ič 00259225

oič

á:Al=8

ULICE Masaíykovo náměstí

č..p.7Č;,o. 112

8() í!!

ZAPIS VOFI
OFI/ ŽR,
/ žR, ODDíL, víožu č.
PENí Město
Mě
ZASTOUPENí
Zbiroh.
TELEFON 371.794QO3/
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S5Q

FS'AR

(,ZOO259225

úoÓesa Ůísío TRVAL?H0 posnu 1 síoÍio spoíňčííosíí
OBEC Zbiroh

PSč 33808

MiSTNí čÁST Zbiroh
FAX

E-MAIL 700DUHA@SEŽNgivi.(;Z

i. úVODNí us'íúííovtwí
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Tato smlouva je uzavřeiiá podle 9 1746 odst. 2 zákona č. 89/20 12 sb., občaiiský zákoník (dále jen ,,OZ") a v souladu s ust § 50
odst. 3 zákoiia č. 458/2000 sb., o podmínkách podnikárí a o výkonu státní správy v energetických odvětvich a o změí'íě
iiěkteých zákonu, energetický zákon, ve zněini pozdě)šich předpisů (dále jen ,EZ'), a jeho prováděcimi předpisy, zeiména
vyhláškou o podrrínkách připojerí k elektrizačrí soustavě, ve zněiií pozdějších předpisů (dále jen ,,Vyhláška o připojerí'a).
??

Il. PŘEDMEŤ 8MLOUVY

ž

Předrnětem této si'nlouvy je závazek PDS připojit odběmé elektrické zařízeiií Zákazníka specifikovaiié v čl. lll. (dále jen ,,odběriié
zařízeiií') k distribučni soustavě PDS a zajistit Zákamíkovi dohodnutý rezervovaný příkori, a to v iiávaznosti na žádost Zákaznika

o připoieni odběrného zařízeni k distribučni soustavě č. zN 21252552, doručeiiou PDS dne 22. 12. 2016 (dále jen ,,žádost
o připojení"), a závazek Zákazníka uhradit PDS podil na oprávněných nákladech spojených s připojením a se zajištěrím
pozadovaného rezervovaného příkoi"iu stanovený Vyhláškou o připojeni (dále jen ,,Podíl na nákladech") dle čl. V. smlouvy.
Ill. PODMíNKY PŘlPOJENí oos?shÉwo zúŘízexí v oosĚsxÉu vísí=
1 ) Specifikace odběrného mista

w?

a) adresa odběrného místa: československé armády 42, Zbiroh, 338 08

?

b) číSlO odběrného místa:
c)EAN:859182400801156864

da) technické podminky připojeni čislo: 4121252552 uvedené v Přilozs č. 1 této smlouvy (dále ien ,,TPP')

2) Technícké údaje odběmého zařízení
a) způsob připojení (počet fází): 1
b) hodiiota iistiČe před elektroměrem: 1 x 20,0 A
c) vypínací charakteristika: B
d) napěťová hladina: 0,4 kV (NN)
e) charakter odběru: T1

3) Připojované elektrické spotřebiče v odběrnérn zafizeni

r
r

?
Ostatnl s-potřebiče

l

PF'lÍKON CELKEM [kW]

T

?

í-

r

PFIÍKON CELKEM [kW]

1

5,C)C)

l

?

r

0.30

1

4) Místo připojení odběrného místa k distribuční soustavě - hranice vlastnicM
a) místo připojerií: HDS pojistková
b) hranice vlastnictví: Pojistkové spodky v HDS
c) spínací prvek k odpojení odběrného místa: Pojistky nn v HDS

5) Způsob a provedení rněření elektřiny
a) umístěrí měřicích zařízení (měříci místo): vně budovy
b) přístupnost měřícího zařízení: přistupné k odečtu
c) typ měření: C

d) převod měřicích transformátorů proudu (jsou-li instalovány): ; vlastníkem měřicich transformátorí' proudu (jsou-li
instalovány) ie Zákazník

Otočte prosím
W

? iĚffi
«'!

e) odběr elektřiny bude rr'iěřen íěřicím zařízenim PDS

6) Jestliže se údaie uvedené v odstavci 'í )až 5) liší od údajů uvedených v »dosti nebo v TPP, platí údaje uvedené v odstavci i )
aŽ5).
7) Termiii připojení

Odběmé zařízerí bude připojeno k distribu5ní soustavě nejdéle do pěti pracovnk,h dnů , kdy Zákazrík:
a) splníl podmínky TPP urč;en'á pro připojení a splnění těchto podrrínek písemně oznámil PDS spolu s předložením
dokladů uvedených v TPP (dále jen .Podmínky připojení'), a
b ) zaplatil Podíl na nákladech dle čl. V. v plné výši, s umožněním distnbuce za podmínek stanovených příslušným
právrírn předpisem.

IV. PRÁVA A POVINNOST? SMLtJVNÍCH SŤRAN
1 ) Zákaznik je povinen:
a) plnit podí'ríínky pro připojení odběmého zařízerí uvedené v této smlouvě, v Pravidlech provozování distribuční soustavy
[dále jen ,,PPDS"] i'íebo v Připoiovacích podmínkách pro pfislušnou napěťovou hladinu [dále jen ,PP'l, a poskyknout PDS
potřebnou součinnost pro připoiení odběrného zařízení,
b) provádět opatření zamezujía vlivi"m zpětného působerí na kvaHtu dodávané elektřiny v neprospěch ostatních účastríků
trhu s elektřinou, zeji'néna vybavit odberrié zařízení dostupnými technickými prostředky k omezení těchto vlivů, a používat
k odběru elektřiny zařÍzení, která neohroŽuií život, zdravl nebo maietek,

(,) udržovat odběrné zařženi ve stavu, který odpovídá právním předpisi:im, technickým normám a PPDS, plnit pokyny
výrobce zařízení pouzívaného k odMru,
d ) upravit odběrné místo pro instalaci měřicího zařízení a v tomto stavu jej udr=ovat a umožnit PDS nebo jm pověřeným
osobám přístup k měřicímu zařízení PDG a k neměřeným částem odběrného elektr?ckého zařízeiií za účelem provedei"í
kontroly, odečitu, údržby, výměny či odebrání měřiciho zafizení, a
e) jestliže k omezerí nebo přerušerií dodávky elektřiny došlo z di:ivodu i'ia straně Zákazníka, nahradit PDS náklady spojené
s obnoverím dodávky elektřiny, nestanoví-li právní předpis iinak.
2) Zákazník (je-li spotřebitel dle e) 419 0Z) žádá, aby PDS připojil odběrné zařízen5 resp. aby započal s plněníi'n svého závazku
dle této smlouvy }eště před uplynutím Ihůty pro odstouperí od smlouvy dle čl. Vl. odst. 4) této smlouvy, a to ve smyslu § 1823 0Z.
3) PDS je poviiien:
a) připojit odběrné zařízerí a zajistit Zákaznikovi dohodnutý rezeívovaný příkon, pokud má Zákazrík souhlas vlastnika
dotčené í'íemovitosti k uzavření této smlouvy, v případě, že není jejim vlastríkei'n a splnil podmiiiky stanovené touto
smlouvou,

b) bez zbytečného odkiadu po připojení odběmého zařízení a po uzavření smlouvy o distribuci elektřiny do odběrného
inista, nestanoví-li právní předpis jiiiou IhŮtu, zajistit instalaci vlasti'iího měřiciho zařizei'í a toto zařízení udržovat a pravidelně
ověřovat správnost měřerÍ,

c) informovat Zákaziiika o chystarié výměně měřicího zařízení s uvedeiiím důvodu a zai'iechat Zákazníkovi v odběrriém
rrístě písemnou zprávou s uvedením stavu elektroměru před a po výmění:, a
d) obnovit za podmínek stanovei'iých v EZ omezenou iiebo přen.išenou dodávku elektřiny do odběrného rrísta.

4) PDS je opráví'iěn omezít nebo přerušit v nezbytném rozsahu dodávku elektřiny Zákazníkovi v připadech stanovených v EZ; je-li
v odběrném i'nístě připojena výrobna elektřiny, je PDS oprávněn tak učinit rovněž v případě, kdy podle EZ zrněiii nebo přeruší
dodávku elektřiny z této výrobny e!ektřiiiy.
5) ZákazrÍk je povínen splnit Podmínky připoiení do 18. 7. 2'(] 7.
V. PODíL NA NAKLADECH

1 ) Zákaznik je povinen zaplatit Podíl na nákladech ve výši4 000,00 Kč na účet PDS vedený u Komerční banky, a.s., číslo úČtu:
35-4544580267/Ol 00, variabilní symbol 3981252552.
2) Alespoň polovinu Podílu na nákladech Zákazník zaplatí do 15 dnŮ ode dne uzavřerí této smlouvy a
3) Zbytek Podílu na nákladech zaplatí ve Ihůtě uvedené v čl. IV odst. 5). Do zaplacení dlužné částky nemá PDS povinnost
Zákazríka připojit. Nezaplatí-li Zákazník Podíl na nákladech ani v dodatečné Ihůtě jednoho měsíce od uplynutí Ihůty k doplaceni
Podílu na nákladech podle prvni věty tohoto odstavce 3), připojovaci povinnost PDS siednaná touto smlouvou zaniká a zaniká
rovněž i rezervace příkonu a výkonu sjednai'iá touto smlouvou.
Vl. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1 ) Tato smlouva %e uzavřena a nabývá účinnosti dnem, kdy Zákazník (příjemce návrhu smlouvy) doručí včas PDS (navrhovateli)
svůj souhlas s obsahem návrliu smlouvy vyjádřený tim, že Zákazník připoj na náwh smlouvy svůj podpis. Zákazník přijme návrh
smlouvy včas, jestliže doruči svůi souhlas PDS ve Ihůtě 30 dnů ode dne, kdy mu byl návrh smlouvy doručen, jinak návrh smlouvy
zaniká. PDS, v rámci respektování jemu příslušeiící povinnosti dbát rovíiého přístupu k zákazníkům, a v souladu s ustanovenim
§ 1740 odst. 3 02, předem vylučuie možnost přiietí smluvrího návrhu s dodatkem nebo odchylkou učiněiiými Zákaznikem.
2) Tato smlouva zanikne
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a) %stlÍži Zákaznik nesplí'íí povÍnnost podle č,l. V. odst. 2) ani do jednoho měsíce ode dne uplynutí puvodiií Ihůty,
b) jestliže Zákaznik nesplní Podí'ninky připojerí ani v přiměřené dodatečné Ihůtě, kterou mu' PDS určil ,
c} oznámí-li Zákazník písemně PDS, že na připojení odběrného zařízerí netrvá, nebo

d) jestliže podle právmho předpisu dojde k zániku rezervace přikoiiu pm odběrné rrísto z důvodu uplynutí určené doby
v návaznosti na skutečnost, ze nedojde k uzavřerí smlouvy o distribuci či smlouva o distribuci zanikne, popWpadě pokud

ů

dojde k zániku rezervace příkonu z jiného právniho dŮvodu.

Ó

3) PDS je oprávněn od smlouvy odstoupit i v případě, že
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a) prohlášení Zákazríka podle čl. Vll. odst. 1 ) je nepravdivé; odstoupit PDS může až poté, co Zákaznik na výzvu PDS
neuvedl právní stav do souladu s jeho prohlášerím ani do šesti měsíců ode diie, kdy mu PDS výzvu doru5il, nebo

b) PDS přerušil dodávku elektřiny z dŮvodu, že Zákazník porušuje poviniiost podle čl. IV odst. 1-) písrn. b), a tento stav trvá
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po dobu delší neŽ 90 dnŮ.
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4) Je-li smlouva uzavírána prostředky urnoŽňujíci komunikaci na dálku (distančmm způsobem) nebo mimo otx,hodiií prostory
PDS,ie Zákazník (spotřebitel) oprávněii od této smlouvy odstoupit ve Ihi'itě 1 4 di'iů od uzavřerí smlouvy, a to písemiiě

prostřednictvíi'n forrnuláře, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis OZ a který je k dispozici v-provozních i'nístech
(kancelářích, provozovnách apod.) PDS a ke stažei'ii i'ia webové adrese www.cezdistribuce.cz.
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5) Zanikne-li smlouva podle odstavce 2) písm. a) nebo b), PDS bez zbytečiiého odkladu wátí Zákazníkovi zaplacenou platbu
na ůhradu Podílu na nákladech a to iia základě Zákazníkem předložeiié pisemné žádosti o vrácei'í Podílu, obsahující způsob

a aktuální údaje pro jeho vráceni, obsažeíié na předepsaném fomíuláři PDS, s možností jeho stažerí iia webové aérese

www.cezdistribuce.cz? to platí obdobně, jestliže smlouva zanikne pod!e odstavce 2 pism. c) před připojením odběrného zařízeiii.

i- EE )p

víí. spoí.ečtíA A zAv?pičwA USTANOVENí

Ó

Ž5
í'X>
Thci
aíeí

(>Á
včW

(5#

(j. :í:

í ) Zákazník prohlašuje, že je oprávněn užívat odběriié zařízem, iakoži nemovitost, na které je toto zařízení umístěno, na základě
vlastnického í'iebo jiného, k tomu zpi:isobilého práva, případně, že má souhlas vlastiiíka doVceríé iiemovitosti k uzavřeni této
smlouvy.
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2) Práva a povinnosti smluvrích stran neupravené touto smlouvou se řidí PPDS a PP zveřejiiěiiými na webové stránce PDS
wwíív.cezdistribuce.cz. Zákazmk prohlašuje a svým podpisem této smlouvy potvrzuje, že se seznámil, s obsahem těchto
dokumentŮ a že jejich obsahu rozumí.

3) Zákaznik souhlasí s tím, aby mu PDS doručoval sděleni elektroiiickými prostředky íia elektroiiickou adresu Zákaziiíka
uvedenou v této smlouvě, a stejný souhlas dává PDS Zákazníkovi; souhlas Zákaznika se vztah uje i na zasíláni %iných obchodních

sděleí'íi podle zák. č. 480/2004 sb., zákon o ně.kterých službách informačiií společnosti, ve Vk: služeb PDS sou-visejcích

s plríěním smlouvy. Tím nerí dotčeno zákonné právo obou účastníků na vyiádření nesouhlasu se zasílárím obchodních sdělení
elektronickými prostředky.

4) Smluvni strany se zavazují, že nezpřístupni obsah této smlouvy třetí osobě, bez předchozího písemného souhlasu dn.ihé
smluvrí strany. To neplati, jestliže zpřístupnění obsahu smlouvy (i) ukládá smluvrí straně právní předpis či závaziié rozhodnutí

nebo opatřerí správního orgánu nebo soudu nebo (ii) umožňuje právní předpis v rámci poskytování áůvěrných informací

pro účely podnikatelské činí'íosti v rámci podnikatelského seskupení; povinnost PDS zachovávat pravidla informačniho oddělení
(,,unbundling") podle energetk:kého zákona nejsou tlmto dotčena.

5) Zákazník - fyzická osoba souhlasí s tím, aby pro účely plněni této smlouvy PDS zpracoval osobni údaje Žadatele podle zákona

č. 101 /2000 sb., o ochraně osobrích údaji:i, ve znění pozdějšich předpisů (dále jen "ZoOOÚ"), zejména jméno, přiiamení, bydliště
(trvalé, popř. přechodné), datum narození a popř. číslo barikovrího ú6tu. ZákaznÍk - fyzická osoba'bere d'ále na vědorrí, ze 'PDS
podle ZoOOú pověřil zpracováním osobních údajů společnost čEZ Zákaznk,ké služby, s.r.o., se sidlem v Plzni, Guldenerova

2577/19, PSč 326 00, ?č: 26376547 a něíkteré daalší'osoby poskytujcí slutby obsluhy zákazríki:i seznarn těchto-osob je umístěn

na webové stránce PDS www.cezdistribuce.cz. Ochrana osobrích údajů Zákazmka - ýzické osoby bude PDS technicky
a organizačně zabezpečena v souladu se Zo00Ú. Požádá-Ii Zákazrík - fyzická osoba o ií"?formaci o zpracovárí svých osobních
údaj:í, PDS mu tuto informaci bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšujicí náklady nezbytné na aposkytnuU
informace předá. Zákazník - $zická osoba, který zjistí nebo se bude domnívat, že' PDS nebo uvederí zpracovatelé prováději
zpracování jeho osobrích údajů, které je v rozporu s jeho ochranou soukromého a osobniho života iiebo v rozporu se ZoOOÚ,

zejména jsou-li osobní údaie nepřesné s ohledem na účel jejich zpracovárí, mŮže požádat PDS o vysvětlení-a příp.' požaa'ovat,'
aby PDS nebo uvedený zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

6) Zákaznik a PDS berou na vědomí, že podle inforrnace Ministerstva financí o uplatňování DPH v energetice Podil na nákladech
stanovený podle Vyhlášky o připojerí nerí úhradou za zdanitelné plněrí, a proto nepodléhá dani z přidané hodnoty. Platby jsou
prováděny na základě této smlouvy, která je zárověň dokladem k provedeným platbám. Faktura nebude vystavena.
7) Touto sínlouvou se nahrazují dřívější ujednáni smluvnk,h stran, případně iejich právních předchŮdců, ohledně připojeni
odběrného zařízení v odběmém místě.

8) Změnít smlouvu nebo cičinit úkon směřujcí k jejmu zániku Ize pouze písemně. Zákaznik bere na vědorrí a souhlasí s tím, že
PDS míže podpis na písemném projevu vůle nahradit mechanickým prostředkem (faksimile).
9) Pokud se kterékoli ujednání smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo právně nevymahatelným, nebude to mít vliv
na platnost a právrí vymahatelnost ostatnich ustanovení smlouv5í; smluvrí strany se zavazuj nahradit neplatné nebo právně
nevymahatelné ustanoverí novým, platným a právně vymahatelným ustanovenim s obdobným právním a obchodním smyslem,
a to do 30 dnŮ od výzvy kterékoli ze smluvrích stran.
Otocte prostm
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10) Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech? po jejím podpisu každá strana obdrží jeden (1 ) stejnopis.
1 1 ) Smluvní strany prohlašuj{, že obsah smlouvy je výrazem jejich pravé a svobodíié vůle.

Příloha č. 1 : Teqi:ini(Jé'@ódrrlinky připojeni ó. 4121252552.
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Ing. Zdeněk Bureš

V;douací'odd'Šlení PřipojovárÍ

18. 1. 2017
V Plzni
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Příloha č. 1 smlouvy 17.SOP.,01.4121252552
Technické podmínky připojení (TPP) k žádosti o připojerí óíslo: č. 4121252552
n
(a)
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SPECIF?KACE ZAŘíZENí - odběr

- urnístěi'ii zařízerí: československé armády 42, číslo bytu: 2, 338 08 Zbiroh
-EAN: -prodataspotřeby859182400801156864

(j
N
l '0 n
óq

MISTO PFllPOJENí

- rrísto připoierí k distribučrí soustavě - odběnné místo: HDS pojistková
- hmnice vlastnícM: Pojistkové spodky v HDS

- spínací pívek sloužící k odpojení odběmého zařízení od distribučm soustavy: Poiistky nn v HDS
TE(,HNICK? úDAJE oos?zx?ho7p?ieoAvqcího MíSTA
- napěťová hladina: 0,4 kV (NN)
- zpŮsob připojení: 1 (počet fází)
- hodnota jističe před elektroměrem: í x 20,0 A; vypíiiací charakteristika: B
- charakter odběru: Tl

PŘlPOJOVAN? ELEKTRICK? SPOTŘEBIčE

l

Stávajicí [kWl

7

Ostatni spotř????????ebiče

l"-'-O-ňvmtíé-nÍ

'J?

T
T

? r
5,00
í
0,30
r

?Celkem
5,00
0,30

1
1
1

poouíxxy PŘlPOJENí

Pro připojerí zařízerí dle výše uvedeiié specifikace provede žadatel nutné úpravy iia své náklady v rozsahu:
Odběr bude připojen ze stávajcího nap4jecího bodu čEZ Distribuce, a.s. Elektroiněrový oceloplechový nebo plastový
rozvaděč se společnou svorkovnicí pro všechny odběry se ui'nístí na přístupné místo.

způsos A PFlOVEDENí x?šexí uíqožs'vvi ODEBRAN?/VYROBEN? aex"ršixy
- umístění měřk,ího zařízerí: vně budovy
- přístupnost měřicího zařízení: přístupiié k odečtu
- typ měřeni: C
- odběr elektřiny bude rríěřen rněřicím zařízenim PDS

Otx,hodni měřeni bude provedeno iako přimé. Elektrorněrová souprava bude umístěna v samostatném rozvaděči nebo

skříni měření upravené k zaplombování tak, aby byl zajištěn přístup pověřeným osobám PDS za účelem provádění kontroly,

odečtu, údržby, výměny či odebráni měřicího zařízení. Měřei'í musí být-provedeno v souladu s příslušnými právnímí

předpisy, předevšim s Vyhl. č. 82/ 201 1 sb., PPDS a Připoiovacímí podmínkami NN pro osazeni měřÍcích'zařízerí
v odběmých místech napojených z distribučni sítě nízkého napětÍ.
opiší PODMíNKY pšipoaexí

Nově budované zařízerí a elektrická Instalace, a provedení a umístění měřícího zařízení odběmého místa musí být
v souladu s platnými čSN, s ,Pravidly provozování distribucrí soustavy', .Přípojovacími podíí'ínkami PDS", Podmínkami
distribuce elektřiny. Tyto dokumenty jsou k dispozicí nawww.cezdistribuce.cz.

PÉIEHLED DOKLADŮ NUTNÝCH PRO PRIPOJENÍ NEBO UZAVŘENi SoP
- Uzavřená smlouva o připojení SoP (byla-li dříve uzavřena) nebo vyplněný formulář žádosti o její uzavření a doklad o uhrazení
plateb ze smlouvy o připojerí vyplývajícÍch.
- Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízeni v OM/výrobny a případně dalšího elektrického zařízerí nově uváděného
do provozu, bez kterého nelze provést připojení k siti PDS.
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VÝPIS SMLUVNÍCH ÚDAJŮ - ELEKTŘINA
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Vážená zákaznice, Vážený zákazníku,

<
(a)
(a)
W
S
S

'i+

zasíláme Vám výpis smluvních údajŮ, které ke dni 24. 5. 2C)17 evidujeme v našem systému pro odběrné místo na adrese

Československé armády 42, 338 0-8 Zbiroh.

0

ZAKAZNICKÉ ČÍSLO: 10056335
OBCHODNí FIRMA: Město Zbiroh
IČ: 00259225

DIČ: CZOO259225

ADRESNÍA KONTAKTNÍ ÚDAJE

ADRESA MÍSTA TFIVALÉHO POBYTU/ MÍSTA PODNIKANÍ - SÍDLA
Č.P.:112
MÍSTNÍ ČÁST: Zbiroh

PSČ: 338 08

Č.P.:112
MíSTNÍ ČÁST: Zbiroh

PSČ: 338 08

ULICE: Československé armády

Č..P. / Č.0..: 42

PSČ: 338 08

OBEC: Zbiroh

MÍSTNÍ ČÁST

ULICE: Masarykovo náměstí
OBEC: Zbiroh

ZASTOUPENÝ: Jiří Pražský
(0>

(7S

(p0

0:8
i
(1

í
o I%
eQ5

Í

KORESPONDEN(,NÍ ADRESA
ULICE: Masarykovo náměstí
OBEC: Zbiroh

ADRESA ODBERNÉHO MÍSTA

EAN ODBERNÉHO MÍSTA: 859182400801156864
KONTAKTNÍ ÚDAJE PFIO ELEKTRONICKOU KOMUNIKACI
E-MAIL: martin.parduba@zbiroh.cz

TELEFON: 737282662

SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA
ZPŮSOB PŘIPOJENÍ1 FAZOVÉ HODNOTA J?STIČE PŘED ELEKTROMEREM 20 A D?STRIBUČNÍ SAZBA CO2D
PLATEBNÍ PODMÍNKY

ZPŮSOB ÚHRADY ZÁLOHY: Přímé inkaso

ZPŮSOB ÚHRADY.FAKTURY: Vlastní podnět

ZPŮSOB VRÁCENí PŘEPLATKU: Převodní příkaz

čisío účTU/KóD BANKYI 843565309/2010
čisío účTU/KóD euígvv? /
čísío úč-ru7xóo BANKY: 843565309/2010

PRODUKT

AKTUALNí PRODUKT COMFORT úč;ixxÝ DO 31 . 12. 9999
PRODUKT A PLATNOST SMLOUVY
SMLOUVA JE SJEDNÁNA NA DOBU

NEURČITOU - s výpovědrí dobou 3 měsice, počínající prvním dnem kalendářního měsíce následulícího po doručení písemné výpovědi
druhé SmluvnÍ straně.

ČEZ žákaznické služby, s.r.o. Plzeň, Guldenerova 2577/ 19. PSČ 326 00 l tel.: 371 .ů 00 100 nebo 840 840 840 i
fax: 371 102 008, e-mail: cez@cez.cz, www.'cez.cz i IČO: 26376547. DIČ: CZ26376547 l
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 16425,
je ve věcech obchodu oprávněna jednat na základě smlouvy o poskytování služeb a plné moci

'za společnost ČEZ Prodej, s.r.o.

Otočte prosím

SKUPINA ČEZ

Zákaznická linka 371 100 100

1

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

ČEZ ON-LINE - elektronický zákaznický účet
FAKTURY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ: pdf soubor zaslaný do čEZ ON-LINE
1 . Faktury za dodávanou komoditu budou zasílány elektronicky ve formátu ' .pdf do aplikace ČEZ ON-LINE. Podmínky užití
naleznete na www.cez.cz.
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Pokud Vás zajmaj další informace o všech našich službách, kteté si mŮžete ještě sjednat, naleznete je na internetových
stránkách www.cez.cz.

Zde se snadno rnůžete zaregistrovat do aplikace ČEZ ON-LINE a získáte tak přehled například o Vaší spotřebě energie, platbách,
fakturách a další informace o speciálních nabídkách či slevách pro naše zákazníky. Aplikaci ČEZ ON-LINE můžete pohodlně
ovládat i z mobilního tel'efonu.

Váš ČEZ Prodej
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MIS'TO ODESLANí7 DNE
Plzeň 5. 4. 2017

Informace o zahájení dodávek energií
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Vážená zákazriice, Vážený zákazníku,
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vítáme Vás iako r?ového zákazníka spclečnosíi ČEZ Prodei s.r.o. a rádi bychcm Vás informovali, že zahájeni dodávky
e:ektriny dc Vašeho odběrného místa na adrese Českosloveriské armády 42, 338 08 Zbiroh, EAN

859182.aO080'l 1 56864 proběhlo ke dni 4. 4. 2017.
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Současně si Vás dovolujeme infcrmovat, že Vaše měsíčrií záloha za elektřinu činí 2 000 Kč.

m ,:q

),o
í;i

i:+ (,>

pr:3
Qi%
0-;
r= g..
.%Á
.E ,:

Dle Vámi zvoleného zpčisobu placení, prosíín uhraď'!e zálohci vždy dí:i 20. dríe v mésici pod vai'iabilním sy:'nbolem
73232b6.800 na úcet ó. 7770221 koť banky Ol O0?
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V připadě, že Vál'n tentO d0plS dOšel V bllZkénl terí'nínLl splatncsti pl'Vl'll ZáíOŤ'y', připadne pO něl'n, teí'fflín rleíaeŤlektljlte
a první záioňi?i úhrad'te v nebližším možriém termínu. Následné zálohyiiž prosíí'n hrad'te vždy přesí"iě do výše
avedeúého tem'iíno.

Podrobněiší ?nformace o všech našich službách i'ialezíiete í'ia iíiternetových strámkách vtww.cez.cz., kde se siiadno

můžete zaregistrovat do aplikace ČEZ ON-LINE a získáte tak přehled íiapříklad o Vaší spotřebě energie, platbách,

fakturách a další informace o speciálních nabídkácíi č: sl6vách prO naše zákazníky. Ap:ikaci čEZ ox:í:xe můžete
pehodlííě ovládat i z mobilního ťelefonu.

V případě dolazů riás prosím kontaktujte na Zákaznické lince 3-71 100 1 00 neba 840 840 840, která je Vám
k diSpOZiCi 24 hOdin denněi 7 dni V týdríu. Při hOVOm S OperátOrem uVáděite prOsím naši značku Ze ZáhlaVí (j0piSu
Děkuieme Vám.

S pczdravem

Ě
Michal Kovařík

ředitel úseku Péče o zákazníka

ČEZ Zákaznické služby, s.r.o.
na základě plné moci společriosti ČEZ Prode'), s.r.o
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íax: 3-/ í 102 008, e-mail: cez@cez.cz, vmw.cez.cz l lóO: 26376547, Dlč: CZ26378547 i

společnost zapsaná v obchodnim rejstříku vedenéní Krajským soudem l/ Plzríi, oddil Q vložka í 8425,
ie ve vécech obchodu oprávněna jednat íia základě sí'rílouxy o posk.ytování slu'ž.eb a plné n'íoci
za spole«ínasí čEZ Prodej, s.r.o.
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ZPRAVA
0 provedení kontroly a ěištění komínu
dlenařízení vlády 34;2016

('íslo zprávy 2190143

Datui'n vystavění zprásiy :26.3. 2019

Jinéno a příjmerí odborně zpúso6ilé osoby : Lukás Jelínek,K Trhovce 623/III 33701 Rokyc:any

číslo odboriiě zpčisobilé osoby : Kominické a zámeěnické služby- 3070/OZ/09 ze dne 2.ll.2009
íčO odborně způsobilé osoby :Lukáš Jelínek-73870528
Název a sídlo osoby, pro kteroíi se provádí čištění a kontrola spalinové cesty : Město Zbíroh Masarykovo

náměstí 112 - Zbiroh 33808 IČO 259225

Adresa kon(rolovanélio objektu: nájemce p. Karel Teplý Československé armády 42 Zbiroh
33808

Specifikace spaliiíové cesty ,ti které byia provt'dena kontrola a čištění :

V domě č.bytu 1 se po?ižívá ,jeden jednovrstvý komín , který je založen v lnp v středu
dormi o rozměru pťduchu ]5xl5cm.V patě koi'nínového průduchu jsou umístěna plechová
dvoupláštovádvířka zajištěná. Kuchynská kamna zn REKREANT2 aezjištěiiého výrobnílio
čísla o výkonu s kw pro spalováiíí tuhýcli paliv - dřeva , která .isou umístěna v lnp sr
obývací místnosti kde ría zemi pod kanmy 3e položen bezpečnostní plech . Na hrdle karncn
je íiasazeno koleno 90o do tmbky o délce lm a do kolena 90o z slabostěnnélio materiálu o
síle O,6 mm a průmér?i 112 min ústící do sopouchu komínového průduchu sre výši 1,8m
nad podlaliou pod úlilem 90o. Koinínová vložka je zhotovena z AK ohebné trubky o
průměru 150mm. Komínový prčiduch je vystavěn z cilielného zdiva a přímý do střešního
prostoru . ťTkončenf komínového průduchu .ie stc výši 0.65m nad plochou střecliy .
Stavební výška kommu je 6m a ťíčinná jc 4.2íll.
7,jíště+ié nedostatky, které byly odstramny xia inístě : iiebyly
Zjištěiié iiedostatky. které neb>'ly odstraněny na +níste: nebyly
Termín odstramční nedostatků:

Bylo provedeno čištění komínového průduchu : ANO

NE Podpis majitele:

ZÁVĚR : Spalinová cesta z hlediska bezpečného provozu - VYHOVUJE
Podpis a razítko odboriiě zpčiscibilé osoby.
T el: 734759335
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ZPRAVA
0 provedení kontroly a ěištění komínu
dlenařízeni vlády 34í'20l6

ČlíSl0 zprávy 2190142
Datum vystavění zprás'y i26.3. 2019
Jméno a př0mení odborně způsobilé osob> : Lukáš Jelínek,K Trhovce 623/III 33701 Rokycany

č íslo odborně způsobilé osoby : Koniinické u záxiiečnické s}už.by- 3070/02/09 ze dne 2.l1.2009
1C'.O odborně zpúsobilé osoby :Lukáš .Telínek-73870528
Název a sídlo osoby. pro kierou se provádí čištění a koimaola spalinové cesty : Město Zbiroh Masarykovo

náměstí 112- Zbiroh 33808 IČO 259225

Adresa kontrolovant3ho objektu: nájemní byt Československé armády 42 Zbiroh 33808
Specifikace spalinové cesty .u které byía provedena kontrola a čištěm :
V doině č.bytu 2 se používá jeden jediiovrstvý komln , který 3e založeii v liip v stř:ďu donm o rozměru
průduchu 15xl5cm.V patě komlnového lir(oiduclm jsou umfstčría plechová dvoupláštová dvířka zajištěná.
])okojová kamna zn THORMA KERPEN sj'robního čísla 13024360 o výkonu 5 kw pro spalování tuhýcb
paliv - dřeva .která jsou umfstěna v Inp v obývací imstnosti kde na zemi pod kamny je položen
bezpečnostní plech . Na hrdle kamen ,je nasazeiio koleno 90o do tn+bky o délce ] .2m a do kolena 90" z
slabostčniiéíio +nateriál?i o sile O,6 ií'iin a pr€iiněi'u 120 imi'i ťistící do sopoucliu komiiiového prčiduchu ve srýši
2in nad podlaho?i ptid ťihlem 90". Koi'níiiová vložka je zhotovena z AK ohebné trtibky o průméru 150mín,
Komliiový průduch je vystaíaěíi z ciíieliié)io zdiva a přímý do střešnflio prostoru . Ukoiičeiií kom{iiovéiio
průduclm je s:e výši O.65in nad plocliou střecliy . Stavební výška kominu je 5m a (íčinná je 3í:n.
Z,jištěné nedostatky. které byly odstraněn>' na i'r;ístě : nebyly
7,jištěné iiedostatky, které nebyly odstraněny na in(stě; iiebyly
Termín odstranění nedostatků:
l

Bylo provedeno čištění komínového průduchu : ANO íS[ Podpis majitele:

7,ÁVJ'R : Spalinová cesta z hlediska bezpečného provozu - X'í'HOVUJE
Podpis a razítko odbornč zpťisobilé osoby.
Tel: 734759335
l
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ZPRAVA
o provedení kontroly a čištění komínu
dlenařízení vlády 34/2016 Sb.

číslozpráv) 2180198 jel
Datum v)'stavění zprásíy :24.3. 2018

Jméi'io a příjmem odborně zpťisobilé osoby : Lukáš Jelínek,K Trhovce 623/III 33701 Rokycany
('islo odborně zpúsobilé osoby : Kominické a zámečnické služby- 3070/OZ/09 ze dne 2.ll.2009
íčO o«3borně způsobilé osoby :Lukáš Jelínek-73870528

Název a sfdlo osoby, prO kterou Se provád{ čištění a kontrola spalinové cesty : Město Zbiroh Masaiykovo
náměstí 112 Zbiroh 33808 Ič0 259225

Adresa kontrolovaného objektu: nájemce p. Karel Teplý československé armády 42 Zbiroh
33808

Specifikacc spalinové cesty ,u které byla provedena kontrola a čišténí :

V domě č.bytu l se používá jeden 3ednovrstvý komin , který,je založen v lnp v středu domu o rozměru
průduchu 15xl5cm.V patě kominovélio průduchu jsou ?igístěna plechová dvoupláštová dvířka zajištčríá.
Kuchynská kamna zn REKREANI"2 nezjišténého výrobního čísla ovýkonu 5 kiv prospalování tuhých
paliv - dřeva , která jsou uinístěna v Inp v obývací mísmosti kde na zemi pod kamny je položen
bezpečnostní plech . Na hrdle kanien je nasazeno koleno 90o do trubky o délce Ini a do kolena 90o z
slabostěnného materiálu o síle O,6 inm a průměru 112 mm úst(cí do sopouchu kominovélio průduchu ve výši
1,8m +íad podlahou pod úhleni 90o. Komínová vložka je zhotovena z AK oliebné trubky o prt'iměru 150mm.
Kon'iínový průduch je vystavěii z cíhelného zdiva a příiný do střešmho prostoru . Ukončení komínového
pniduchu je ve vý!ii O,65m nad plochou střechy . Stavební výška kominu je 6m !l účinná je 4,2m.
/;jištěné nedostatky. které byl>' odstraiiany na místě : nebyly
Zjištěné nedostatky, které iiebyly odstrai'iény na mlstě: : nebyly
aFennin odstranění nedostatků:

. **I@*@*%&0%

Bylo provedeno čištění komínového průduchu ; ANO ffi Podpis majite!e:

ZÁVĚR : Spalinová cesta z hlediska bezpečného provoa.u - VYHOVUJE
Podpis a razítko odborně zpťxsobilé osoby.
Tel: 734759335
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ZPRAVA
0 provedení kontroly a čištění komínu
dlenařízení vlády 34/20]6 Sb.

číslo zpráv)' 2180199 jel
Datum vystavění zprávy :24.3. 20lg

Jméno a příjmení iidborně způsobilé osoby : Lukáš Jelínek,K Trhovce 623/Ill 33701 Rokycany

Číslo odbomě způsobilé osoby : Kominické a zámeěnické služby- 3070/OZ/09 ze dne 2.l1.2009
1C'O odborně způsobilé osob) :Lukáš Jelinek-73870528

Název a sídlo osob) , pro kterou se provádi čištěm a kontrola spalinové cesty : Město Zbiroh Masarykovo
náměstí 112 Zbiroh 33808 IčO 259225

Adresa kontrolovaného ob3eítu: nájemní byt československé armády 42 Zbiroh 33808
Speciřikace spaliriové cesty ,u které byla provedena kontrola a čištění :

V d0mě č.b9tu 2 Se pOužlVá jeden 3ednůVTStVý kůtnín , ktel" je založen V Inp 'V Středu d0mu O rOZmčlll
průd?ichu 15xl5cm.V patě komínoyého průduchu jsou umístěna plechová dvoupláštovádvfřka zajištěná.
Pokojová kamna zn THORMA KERPEN výrobrího čísla 13024360 o výkonu 5 kw pro spalován'í tuhých
paliv - dteva , krerá jsou urnístt!na v Inp s obývací místnosti kde na zemi pod kamny je položen
bezpečnostrrí plech . Na hrdle kamen je nasazeno koleno 90"' do trubky o délce 1,2m a do kolena 90o z
slabostěi'iného materiálu o sílc O,6 niiíi a pri'iměru 120 mm ústlcí do sopouchu komínového průduchu ve výši
2m nad podlahoxi pod úhlem 90'. Komínová vložka je zhotovena z AK ohebné trubky o průntěru 150mm.
Komínový průducli je vystavěn y cihelného zdiva a přímý do střešnílio prostoru . Ukončení komínového
průduchu je ve výši O,65m nad plochou střechy . Stavební výška kominu je 5tn a účinná je 3m.
Zjištt5né nedostatky. které byl> odstraněny na místě : nebyly
Zjištěné iiedostatky. které iiebyly odstraněn>' iia rnístě: : netQ'lY
Term[n odstranění nedostatků:

} 0*0**@*@%NI

Bylo provedeno čištění komínového průduchu : ANO NE Podpis majitele:

ZÁVĚR : Spalinová cesta z hlediska bezpečného provozu - VYHOVUJE
Podpis a razítko odborně zp(isobilé osoby.
Tel: 734759335

? a dm?4é s4vMby
tK
%«í

t-.

ó'*'J '31-'I '?.:?+.zi?
í'/t-IX?,

/, %@ t 7t: ? a3

Smlouva o nájmu obytné místnosti
Níže uvedené sinluvní strany
MÉSTO ZBIROH

se sídlem Městský úřad Zbiroh
Ič: 259225

Masaiykovo náměstí 112, 338 08 ZBIROH

zastoupené správcem bytového fondu města Zbiroh

Zdeňkem Smejkalem-INZULA Rokycany, podnikající fyzická osoba
Se sídlem Lítohlavská 1062, 337 0l Rokycany
Ič: 416 70 469
(dále jen ,,pronajímatel")

a

pan(í)
rodné číslo

pan(í)
rodné číslo

dálejen nájemce(i)

uzavírají v souladu s ustanovením § 2235 a násl. zákona č. 89/20í2 sb.,
občanský zákoník (dále jen ,,občanský zákoník") tuto
smlouvu

o nájmu obytné místnosti
Čl.l

Prona,iímatel
místnosti č : l

to?ito srnlouvou přenecliává ná,iemci do užívání obyttié
, v domě číslo popisné 42 ve Zbiroze.

Plocha místností : 27,00 m2 Plocha WC :1,08 m2 - společné, plocha sklep
(sklad dřeva) : 14,04 m2 - společiíé
Plochapředsíň 1,85 m2 - společná

Čl.2

Nájemní sinlouva se uzavírá na dobu :
urěitou počínaje óem

: 1.7.2017

a končí dneni

:3i.l2.20l7

Čl.3

Pokud nájemce poruší své povinnosti a ujednání obsažená v této nájemní
smlouvě, nebude s nájeincetn sepsán dodatek k nájemní smlouvě na další
období. Pronajímatel je oprávněn kpříslušnému datu skončení nájmu
požadovat po nájemei vyklizení bytu, popřípadě podat u soudu žalobu na

vyklizení bytu.

čl.4

Výiněry podlahových ploch jednotlivých místností , rozsah příslušenství ,
zařízení a vybavenf obytné místnosti jsou podrobně uvedeny v evidenčním listu ,

který tvoří nedílnou součást této sinlouvy jako její přílolia č. 1.

Čl.5

Nájeince je povinen platit nájemné a úhrady za plnění spojená s užíváníin bytu
( nebo zálohy na ně ) ve výši uvedené v evidenčním listu nejpozději do

posledního dne příslušného kalendářního měsíce .

Nájemné za úhrady za plnění spojená s užíváním bytu je stanoveno dle
usneseni rady c. 125/2011 ze dne 20.9.20l1 ve vysi 45,1l Kc/m a mesic.
Smluvní strany se dále dohodly, ze nájemné bude každým rokem až do
roku 2021 upravováno vždy kl.l.. o 5% + inflaci zvýše nájmu
předcházejícího roku. Oznámení o zvýšení nájmu sdělí pronajímatel
nájemei vždy dva měaíce předem.

Za prodlení s úhradou nájemného , nebo úhrady za plněrrí spojená s užíyáním
bytu delší pěti dnů , zaplatí ná,iernce poplatek zproďleiií stanovený obecně
závazným předpisem .

Čl.6

Ná.jeínce je povinen umoiit pronajímateli, nebo .iím zinocněné osobě přfstup do
obytné i'nístnosti za účelem jeho kontroly.Pro případ poškození zařízení
nájemcem, nebo osobarni, které spolu sním obytnou místnost užívají, je
nájemce povinen nahradit škodu tím vzniklou a dohoduje se smluvní pokuta ve

výši 200.- Kč za každý přípaď poškození.

Nájemce hradí ze svého drobné opravy obytné místnosti a náklady spojené
sběžnou údržbou obytné místnosti, 3e3ňchž rozsah stanoví obecně závazný

předpis.

Čl.7

Ná.iernce prohlašuje, že se seznámil se stavem obytné místnosti a jejím
příslušenstvím, předávaná obytná místnost je způsobilá k užívání bez závad,
které by jejímu řádnému užívání bránily a ve stavu dle protokolu ho do nájmu
přijímá.Po skončení doby nájmu předá n4jemce obytnou místnost pronajírnateli
vyklizenoii a ve stavu odpovídajícíinu obvyklému opotřebení, Pro případ
prodlení s plněním této povinnosti sjednávají smluvní straiiy smluvní pokutu ve
výši 100.- Kč za každý den proďlení.
Pronajímatel dále poskytuje tyto služby :
- dodávku studené vody

uvedeno?i službu je nájemce povinen platit podle následujícího způsobu
vyúčtování takto :

- dodávku studené vody vyúčtuje pronajímatel podle náměm vodoměru pro
zúčtovací jednotku.

Vyťičtování za služby spojené snájmem obytiié místnosti je pronajíinatel
povinen předložit nájeinci nejpozději do čtyř měsíců po uplynutí zúčtovacího
období.

Čl.8

Smluvní strany smlouvu podepisují při prohlášení vůle svobodné , prosté omylu

v .iej ím znění, právech a povinnostech z ní vyplývajících.

Smlouva je vyhotovena ve dvou steinopisech , z nichž každá ze smluvních stran

při jeiím podpisu obdržela ,ieden.
Příloha č. l- evidenční list

2 - protokol o předání bytu

3 - soupis drobných oprav hrazených nájemcem

Ve Zbiroze dne : 8.8.2017
zntmx sutiyat

(4

(ai"??
337J7čakycany, Litoh«mska i062
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pronaj ímatel
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nájemce(i)

Smlouva o nájmu obytné místnosti

Níže uvedené smluvííí strany

MÉSTO ZBIROH
se sídlem Městský úřad Zbiroh
IČ: 259225
Masarykovo náměstí 112, 338 08 ZBIROH
zastoupené správcem bytového fondu města Zbíroh

Zdeňkem Smejkalem-INZULA Rokycany, podnikající fyzická osoba
Se sídlem Litohlavská 1062, 337 0'l Rokycany
Ič: 416 70 469

(dále jen ,,pronajímatel")

a

pan(í)

i

rodné číslo

dále jen nájemee(i)

uzavírají v souladu s ustanovením § 2235 a násl. zákona č. 89/20'l2 sb,,
občanský zákoník (dále jen ,,občanský zákoník") tuto

smlouvu

o nájmu obytné místnosti

Čl.l
Pronajímatel
místnosti č : 2

touto smlouvou přenechává nájemci do užívání obytné
, v domě číslo popisné 42 ve Zbiroze.

Plocha místností : 37,3 in2 Plocha WC :1,08 iri2 - společné, plocha sklep
(sklad dřeva) : 14,04 1112 - společné
Plochapředsíň 1,85 in2 - společná

C:'1.2

Nájemní smlouva se uzavírá na dobu :
urěitou počínaje dnem

:l.l.20l8

a končí dnem

:30.6.2018

Čl.3

Pokud nájemce poruší své povinnosti a ujednání obsažená v této nájemní
smlouvě, nebude s nájemcem sepsán dodatek k miájetnní smlouvě na-další

období. Pronajímatel je oprávněn kpříslušnému- datu skončení nájmu
požadovat po nájemci vyklizení bytu, popřípadě podat u soudu žalobu na
vyklizení bytu.
Čl.4

Výměry podlahových ploch jednotlivých místností , rozsah příslušenství ,
zařízení a vybavení obytné místnosti jsou podrobně uvedeny v evidenčním listu,
který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1 .
Čl.5

Nájemce je povinen platit nájemné a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu
( nebo zálohy na ně ) ve výši uvedené v evidenčním listu nejpozději do
posledního dne příslušného kalendářního měsíce .

Nájemné za úhrady za plnění spojená s užíváním bytu je stanoveno dle
usneseru rady c. 125/2011 ze dne 20.9.2011 ve vysx 49,728 Ke/nn n mesic.
Smluvní strany se dále dohodly, že nájemné bude každým rokem až do
roku 2021 upravováno vždy kl.l.. o 5% + inflaci zvýše nájmu

předcházejícího roku. Oznámení o zvýšení nájmu sdělí pronajímatel
nájemci vždy dva měsíee předem.
Za prodlení s úhradou nájemného , nebo úhrady za plnění spojená s užíváním
bytu delší pěti dnů , zaplatí nájemce poplatek zprodlení stanovený obecně
závaznýin předpisein ,
čl.6

Nájemce je povinen umožnit pronajímateli, nebo jím zmocněné osobě přístup do
obytné místnosti za účelem jeho koiitroly.Pro případ poškození zařízení

nájemcem, nebo osobami, které spolu sním obytnou místnost užívají, je

nájemce povinen nahradit škod?i tím vzniklou a dohoduje se smluvní pokuta ve
výši 200.- Kč za každý případ poškození.

Nájemce hradí ze svého drobné opravy obytné místnosti a náklady spojené
sběiou údržbou obytné místnosti, jejichž rozsah stanoví obecně závazný
předpis.

Čl.7

Nájernce prohlašuje, že se seznárnil se stavem obytné místnosti a jejíi'n
příslušenstvím, předávaná obytná místnost je způsobilá k užívání bez zÁvad,
které by jejímu řádnému užívání bránily a ve stavu dle protokolu ho do nájmu

přijímá.Po skončení doby nájmu předá nájemce obytnou-místnost pronajímateli
vyklizenou a ve stavu odpovídajícímu obvyklému opotřebení.- Pro- případ
prodlení s plněním této povinnosti sjednávají smluvní strany srnluvní pokutu ve
výši 100.- Kč za každý den prodlení.
Pronajímatel dále poskytuje tyto služby :
- dodávku studené vody

uvedenou službu je nájemce povinen platit podle následujícího způsobu
vyú«:tování takto :

- dodávku studené vody vyúčtuje pronajímatel podle náměru vodoměru pro
zúčtovací jednotku.

Vyúčtování za služby spojené snájmem obytné místnosti je pronajíinatel
povinen předložit nájemci nejpozději do čtyř měsíců po uplynutí zúčtovacího
období.

čts

Smluvní strany smlouvu podepisují při prohlášení vůle svobodné , prosté omylu
v jejím znění, právech a povinnostech z ní vyplývajících.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech , z nichž každá ze smluvních stran
při jejím podpisu obdržela jeden.
Příloha č. 1- evidenčnf list

2 - protokol o předání bytu
3 - soupis drobných oprav hrazených nájemcem
Ve Zbiroze dne : 5.2.2018
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