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Objednávka zhotovení plynovodní přípojky   

 
 
Objednavatel:  

Firma/Obec:        IČO:  

Jméno a příjmení:            

Adresa a č.p.:      Obec:     Psč: 

Kontaktní telefon:    Kontaktní e-mailová adresa: 

 

Investor/Stavebník:   ☐ Shoduje se s Objednavatelem 

Firma/Obec:        IČO: 

Jméno a příjmení: 

Adresa a č.p.:     Obec:     Psč: 

Kontaktní telefon:    Kontaktní e-mailová adresa: 

 

Fakturační údaje:       ☐ Shodují se s Objednavatelem 

Firma/Obec:        IČO: 

Jméno a příjmení: 

Adresa a č.p.:     Obec:     Psč: 

Kontaktní telefon:    Kontaktní e-mailová adresa: 

 

Specifikace připojovaného místa: 

Pozemek/Objekt na parcele/č.p. : 

v katastrálním území: 

v ulici: 

v obci: 

 

Závazně objednávám zhotovení nové plynovodní přípojky dle technických údajů uvedených v PD a Odsouhlasení PD PZ 

GasNet v souladu s povolením stavby vydaným příslušným Stavebním úřadem.  

Beru na vědomí, že zemní a stavební práce provedu řádně min. 2 dny předem v rozsahu dle PD a podmínek zhotovitele a 

budoucího provozovatele (vytýčení sítí, souhlasy vlastníků a správců dotčených pozemků). Zároveň beru na vědomí, že 

zemní a stavební práce v řádné podobě jsou podmínkou pro zhotovení díla a že případný nesoulad je oprávněným důvodem 

zhotovitele dílo nedodat.  

 

Souhlasím se součinností se zástupci zhotovitele v průběhu zhotovení montážní části přípojky v rozsahu uvedeném 

v Podmínkách realizace plynovodní přípojky v bodě 4. 4. a 5. (fotodokumentace, podsyp a obsyp, zához výkopu) a při 

přípravě předávací dokumentace stavby (podpis předávacích dokladů).  

 

Předpokládaná cena díla:    s DPH 

Beru na vědomí, že výslednou cenu mohou ovlivnit vnější vlivy při samotné výstavbě. 

 

 

Předpokládaný termín výstavby:  

Beru na vědomí, že zhotovitel má 30 dnů na vyhotovení Předávací dokumentace pro zahájení Technické přejímky GasNet, za podmínky 

součinnosti objednatele. Termín ukončení Technické přejímky, které je podmínkou pro možnost osazení plynoměru, zhotovitel nemůže 

ovlivnit. 
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Předání a převzetí dokumentace díla: 

Osobně/Poštou na adresu Objednatele/Stavebníka/Fakturace 

 

Předání faktury za provedení: 

Osobně/Poštou na adresu Objednatele/Stavebníka/Fakturace / Elektronicky na e-mailovou adresu 

Objednatele/Stavebníka/Fakturace 

 

 

Prohlášení zhotovitele: 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované technické kvalitě, vyhotovit o dílu dokumentaci v rozsahu požadovaném 

budoucím provozovatelem a zajistit provedení Technické přejímky s budoucím provozovatelem. 

 

 

V Litomyšli dne:  

Za zhotovitele: 

 

Podpis:  

 

Objednatel:  

 

Podpis:  

 

 

Přílohy: 

Podmínky realizace plynovodní přípojky 

Manuál fotodokumentace výstavby plynovodní přípojky 

 

 

Předložené doklady:     ☐ Doklady byly dodány elektronicky 

1. Originál/Kopie platného dokladu o povolení výstavby plynovodní přípojky příslušným stavebním úřadem (Územní 

souhlas, Územní rozhodnutí, Veřejnoprávní smlouva, …)  

2. Originál/Kopie Projektové dokumentace plynovodní přípojky (Technická zpráva, situační výkresy, …) 

3. Originál/Kopie Odsouhlasení Projektové dokumentace plynovodní přípojky GasNet 


