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DOKLADY PRO FVE do 5KW UMÍSTĚNÉ NA STŘEŠE
Číslování formulářů a dokladů
1)
2)
3)

Žádost o připojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě
Dotazník pro vlastní výrobnu 5,0kW
- ( příloha žádosti )
Orientační schéma připojení Zelený bonus -(příloha žádosti)

4)

Ohlášení stavby podle §104 odst.2 a) až d) zákona 183/2006Sb.
Stavební úřad
PD pro ohlášení stavby.
Doklad o informování vlastníků sousedních pozemků u staveb ohlašovaných podle §104 odst.1 stavebního zákona. ( dopis na dodejku )

5)
6)

7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

na ČEZ
na ČEZ
na ČEZ
na

Kupní smlouva – dodá Baghirra
REVIZE včetně výrobních čísel střídačů – dodá Baghirra
Předávací protokol k elektrárně – dodá Baghirra
Snímek z katastrální mapy /s označením objektu/
Výpis z rejstříku trestů /originál – ne starší 6 měsíců/
Živnostenský list /POKUD JE/
Kolek v hodnotě 1.000 KČ
Výpis z katastru nemovitostí
Souhlas spoluvlastníků s podnikáním /alespoň 51%/ v případě spoluvlastnictví

(originál nebo ověřená kopie)
16) Územní souhlas nebo povolení k předčasnému užívání stavby ke zkušebnímu
provozu v případě stavebního řízení.
17) Protokol o předání a převzetí díla do zkušebního provozu - dodá Baghirra
18) Prohlášení o bezdlužnosti.
19) Souhlas spolumajitele s licencovanou činností /souhlas manželky, manžela/
20)
21)
22)
23)
24)
25)

Žádost o udělení licence pro podnikání v energ.odvětvích pro fyz.os.
Příloha k žádosti o udělení licence skupiny 11. (rozpis nákladů)
Adresa pro doručování.
Seznam jednotlivých provozoven.
Kontaktní údaje žadatele o licenci – fyzické osoby.
Žádost ERÚ o zprostředkování přidělení IČ Českým statist.úřadem

na ERÚ
na ERÚ
na ERÚ
na ERÚ
na ERÚ
na ERÚ

26) Český stat.úřad – oznámení ekonomického subjektu – fyzické osoby. na ČSÚ
Bankovní spojení: KB čú. 270240710247/0100
IČO: 25457101 DIČ: CZ25457101
Zápis v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložka číslo 19189.

