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΄ potvrzuje, že se seznámil s aktuálně platným Řádem provozovatele distribuční soustavy v plynárenství společnosti G465�5WbcaWOdPR�b͙a͙^͙
΄ bere na vědomí, že vlastník přípojky je podle § 62 zákona 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů povinen zajistit její provoz, údržbu a opravy tak, aby se 

nastala příčinou ohrožení života a zdraví osob, či poškození majetku. Distributor je povinen za úplatu přípojku provozovat, udržovat a opravovat, pokud jej o to její 
eZMbc]žY�_^ǥġQġ͙

΄�prohlašuje, že všechny údaje v této žádosti jsou správné a pravdivé. Je si vědom všech důsledků, které mohou být proti němu vyvozeny při uvedení nesprávných 
a nepravdivých údajů.

΄�prohlašuje, že je vlastníkem nemovitosti, ke které je připojeno plynárenské zařízení, nebo je držitelem užívacího titulu k této nemovitosti.
E^dVZMbR\�ORaR�]M�eŠQ^\ž͜�ǥR�jƷžjR]ž\�͈a^jƺžƷR]ž\͉�jMƷžjR]ž�QWbcaWOdc^aM�]M�Q^cŔR]ž�]R\^eWc^bcW�ej]WYġ�QWbcaWOdc^a^eW�͈M�QWbcaWOdc^aR\�_^eŠƷR]ǜ\�b_^ZRŔ]^bcR\͉�QZR�
jġY^]M����Χ	����EO.  ve znění pozdějších předpisů právo vstupovat a vjíždět na cizí pozemek v souvislosti se zřizováním, provozem, opravami a údržbou zařízení 
distributora a odečtem plynoměru.
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