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(kategorií odběratelů domácnost se rozumí fyzická osoba, jíž je dodáván zemní plyn sloužící k uspokojování její osobní potřeby a 
osobních potřeb příslušníků její domácnosti s ročním odběrem do 630 000 kWh, tj. 60 000 m3 zemního plynu) 
 

Číslo žádosti:       Datum podání:       
ÚDAJE O ŽADATELI - vyplňte tiskacím písmem 
příjmení, jméno, titul 
      
 

datum narození 
      
 

telefon       

e-mail        

ulice (trvalé bydliště) 
      

č. popisné 
      

č. orient. 
      

PSČ 
      

obec (městská část) 
      

KONTAKTNÍ (DORUČOVACÍ) ADRESA (liší-li se od údajů o žadateli) - vyplňte tiskacím písmem 
příjmení, jméno, titul 
      

telefon       

e-mail        
ulice 
      

č. popisné 
      

č. orient. 
      

PSČ 
      

obec (městská část) 
      

   ÚDAJE O ODBĚRNÉM MÍSTĚ (místo, kde se bude zemní plyn odebírat) - parcelní číslo pozemku a katastrální území v rámci hlavního 
města Prahy uveďte pouze v případě, že odběrné místo nemá číslo popisné, v mimopražských obcích tyto údaje uveďte i u objektů s číslem 
popisným - vyplňte tiskacím písmem 
ulice 
      

č. popisné 
      

č. orient. 
      

parcelní číslo 
pozemku 
      

katastrální území v rámci 
obce 
      

obec (městská část), PSČ 
      

   
DRUH OBJEKTU, VE KTERÉM SE BUDE ZEMNÍ PLYN ODEBÍRAT - označte křížkem 

byt   rodinný dům   rekreační objekt   
   
DO OBJEKTU (NA POZEMEK) JE ZAVEDEN ZEMNÍ PLYN - označte křížkem        ano                        ne    
V případě žádosti o připojení neplynofikovaného objektu (pozemku) vždy přiložte plánek nebo situaci (pokud možno 
v měřítku) s vyznačením návrhu místa připojení a hranice předmětného objektu (pozemku), s upřesněním čísel sousedních 
objektů nebo parcel a názvů přilehlých ulic (pokud existují), ze kterého bude patrná lokalizace požadovaného odběrného 
místa. 
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ ODBĚRU PLYNU (měsíc/rok)       
 
ROZSAH DODÁVKY PLYNU – CHARAKTER ODBĚRU - označte křížkem 

vaření   ohřev teplé užitkové vody   otop  
  ÚDAJE O PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČÍCH 

plynové spotřebiče používané do data podání této žádosti  plynové spotřebiče – požadovaný stav 

druh spotřebiče počet 
kusů 

jednotkový 
výkon  

kW/1 ks 
(uvedeno na 
spotřebiči) 

 druh spotřebiče počet 
kusů 

jednotkový 
výkon 

kW/1 ks 
(uvedeno na 
spotřebiči) 

sporák           sporák          

lokální topidlo           lokální topidlo          

kotel           kotel          

kotel kombinovaný           kotel kombinovaný          

průtokový ohřívač            průtokový ohřívač           

jiný (uvést)                 jiný (uvést)                
 

ZPŮSOB PŘEDÁNÍ VÝSLEDKU POSOUZENÍ ŽÁDOSTI - označte křížkem 
 výsledek posouzení žádosti si vyzvednu osobně v místě podání žádosti (při nevyzvednutí do 1 měsíce bude zasláno na doručovací 

adresu) 
 výsledek posouzení žádosti si přeji zaslat poštou na doručovací adresu  

Žadatel bere na vědomí, že provozovatel distribuční soustavy zpracovává osobní údaje žadatele v souladu s příslušnými právními předpisy, 
zejména v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Veškeré informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v 
dokumentu Informační memorandum dostupném na www.ppdistribuce.cz a dále na vyžádání v sídle provozovatele distribuční soustavy. 
za žadatele vyřizuje - jméno, telefon, e-mail:  podpis žadatele 

             

ŽÁDOST O PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ 
KATEGORIE DOMÁCNOST 
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