
PRŮ KAz ENERGETIcKÉ ruÁnoČnosTl BU DoVY

Ulice, číslo:

PSČ, místo:

Typ budovy:

Nad Stadionem 335, 336

26701 Králův Dvůr

Bytový dům soustavy wÚern

Plocha obáIky budovy:

objemový faktor tvaru AAy':

E nergeticky vztažná plocha :

2030,7 m2

0,35 m2lm3

2073,2 m2

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Gelková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m'z.rok)
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Přípravu teplé vody:
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Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

132,30
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42,96 18,65

Zpracovatel:

Kontakt:

lng. JiříČervený

U Borského parku 34

32000 Plzeň

osvědčení č.: 10'19

18.2.2014Vyhotoveno dne:

Podpis:



osvĚ*ČnNÍ m ÁUT*RnffiACt

číslo 2637$

vydané

Českou k*mor*u autorizovaných inŽenýů a te*hnikrr
činných ve výstavbě

podle zákona ČlrR č. 360/1992 $b"

lng' Jiří Červený
jmóna a příjmení

66*S02/1640
rod*é čislo

ioJÝ

autorizovaným inženýrern

v aboru

pozernnt stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném Čgatr je vedeii pod číslern

0201037

a j e oprávněn použivat autorizač ni r azítka,j elrq|kc*ťrolní otisk
ie uveden zde:
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e:w% trng. Yáciav Mach

předseda CKAlT

Aritcrizace_ie udělena. ke dni 11.$.



I'g'Iiří Cervený
r. č.660802Í1640

Ie opravnen

\ryT}rac ov ávat prukazy energetické náročnosti budovy
s platností od 5.3.2012

MwtsrEnstttro PRŮMYsLU Á, oBcHoDU
Na Františku 32, 110 15 Praha 1
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podle zákona č,4a6/2a00 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů.

Čislo oprávnění: Í.019

*r*ť"r **ě-i ' /--4---r
,{ "/"Ing. František Pazdera, CSc.

náměstek ministra průrryslu a obchodu

Ě

V Praze dne 5. bIezna2012


