DOPORUČENÝ FORMULÁŘ

Evidenční číslo:

MPO CZ
(u přihlášky nevyplňujte, doplňuje MPO ČR)

Evidence čerpací stanice pohonných hmot
podle zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách
přihláška k evidenci

oznámení změny údajů

(nehodící se škrtněte)

A) Údaje o vlastníku čerpací stanice
a) celkový počet vlastníků *)
*) Vyplňte v případě více vlastníků a zbytek Části A za každého vlastníka jednotlivě
Právnická nebo fyzická osoba
a) IČO
b) obchodní firma

c) příjmení

d) jméno

e) titul

f) datum narození

Sídlo právnické osoby nebo trvalé bydliště fyzické osoby
a) ulice nebo část obce a č. popisné (č. orientační)

f) telefon

b) PSČ

g) fax

c) obec

d) kraj

e) stát

h) e-mail

U zahraniční osoby název a umístění organizační složky podniku nebo adresa trvalého pobytu na území ČR
a) IČO
b) obchodní firma
c) ulice nebo část obce a č. popisné (č. orientační)

g) telefon

d) PSČ

h) fax

e) obec

f) kraj

i) e-mail

B) Údaje o provozovateli čerpací stanice, není-li zároveň jejím vlastníkem
Právnická nebo fyzická osoba
a) IČO
b) obchodní firma

c) příjmení

d) jméno

e) titul

f) datum narození

Sídlo právnické osoby nebo trvalé bydliště podnikající fyzické osoby na území ČR
a) ulice nebo část obce a č. popisné (č. orientační)
e) telefon

b) PSČ

d) kraj

c) obec

f) fax

g) e-mail

C) Údaje o čerpací stanici pohonných hmot
Typ čerpací stanice (vyznačte zaškrtnutím)
a) je stavbou

b) není stavbou

c) s prodejem nebo výdejem cizím subjektům (veřejná)

d) pouze s výdejem pro vlastní potřebu (neveřejná)

Adresa umístění čerpací stanice
a) ulice nebo část obce a č. popisné (č. orientační)

f) telefon

b) PSČ

g) fax

c) obec

d) kraj

e) kód NUTS4 (okres)

h) e-mail

CZ Jiné údaje určující polohu čerpací stanice v případě, že ji není možné určit adresou
i) jiné údaje určující polohu čerpací stanice

j) souřadnice GPS (v systému WGS84)
východní délka (LON): .............

o

............. ' ............. ",

severní šířka (LAT): .............

Uvedení čerpací stanice do provozu /ukončení provozu (den, měsíc, rok)
a) datum uvedení do provozu
b) datum ukončení provozu

o

............. ' ............. "

c) důvod ukončení provozu

D) Doplňující údaje
Typ pohonných hmot prodávaných / vydávaných na čerpací stanici (vyznačte zaškrtnutím)
a) motorové benziny

e) zkapalněné ropné plyny (LPG)

b) motorové nafty

f) stlačený zemní plyn (CNG)

c) směsná motorová nafta

g) bioethanol E85

d) bionafta

h) jiná pohonná hmota

Adresa pro zasílání písemností majiteli, odlišuje-li se od adresy sídla nebo trvalého bydliště na území České republiky
Právnická nebo fyzická osoba
a) obchodní firma

b) příjmení

c) jméno

d) titul

Adresa
a) ulice nebo část obce a č. popisné (č. orientační), příp. P.O. Box

e) telefon

b) PSČ

f) fax

c) obec

d) kraj

g) e-mail

E) Hlášení sestavil
jméno a příjmení
podpis
telefon
fax
datum
e-mail

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1
Kontaktní osoba: Ing. Luděk Dušek, tel.: 22485 2437, fax: 22485 3220, e-mail: dusek@mpo.cz

