FORMULÁŘ PRO ZPRACOVÁNÍ PENB

……..vyplnění zabere cca. 30 min, ofocení podkladů cca. dálších 30 min

Kontaktní údaje zadavatele (adresa pro zaslání hotového průkazu formou dobíry České pošty)
Jméno:
Adresa:
Telefon / e-mail:
Identifikační údaje posuzovaného objektu
Adresa:
PSČ/ IČ u SVJ:
Popis objektu
Rok výstavby objektu:
Typ budovy:
rodinný dům
Počet podlaží:
Suterén:
nepodsklepený
Rok rekonstrukce objektu:
Rozsah rekonstrukce objektu
Materiál stěn:

Poznámka, doplnění:
bytový dům

jiný:

podsklepený

částečně podsklepený

celková

částečná
výměna oken
porotherm
železobeton
dřevostavba

cihla
panel
tvárnice
europanel
smíšené (cihla a kámen)
tloušťka zdi:
mm
Zateplení obvodové stěny:
není
celkové
tloušťka zateplení:
mm
polystyren
Okna:
původní
plastová
eurookna
rok výměny oken:
Zasklení:
dvojskla
trojskla
zdvojené
Zateplení střechy: materiál:
tloušťka zateplení:
Skladba stropu mezi půdou a vytápěným podlažím:
Skladba podlahy mezi vytápěným podlažím a sklepními prostory:
Rozměry oek a dveří:
Umístění domu:
samostatně stojící
řadový

zateplení
ytong
kámen
jiný:
částečné
vata

mm

Vytápění a ohřev teplé vody (TV)
Typ zdroje:
elektrokotel
plynový kotel
kotel na dřevo
tepelné čerpadlo
centrální zásobování teplem (CZT)
krb / krbová kamna
Palivo:
elektrická energie
Regualce zdroje tepla:
pokojový termostat
Typ / výkon zdroje tepla:
název:
Otopná tělesa:
článková
podlahové topení
Regulace otopných těles:
termostatické hlavice
jiná:
Příprava TV:
elek. bojler
ohřev v zásobníku zemním plynem
Objem zásobníku TV:
Výkon zdroje ohřevu TV:
Solární podpora ohřevu TV a přitápění:
Důvod PENB:

plyn. kondenzační kotel
přímotopy / infra panely
kotel na biomasu / pelety
jiný:
zemní plyn
CZT
ekvitermní regulace
výkon zdroje:
desková
konvektory
jiná:
kohouty
elektrický průtokový ohřev
průtokový ohřev na zemní plyn

příprava TV

přitápění

prodej
pronájem
stavební povolení
dotace
změna dokončené budovy
budova užívaná orgánem veřejné moci

Poznámky (historie domu, skladby dalších konstrukcí)

Podklady potřebné ke zpracování - pokud si nevíte rady, vždy raději zavolejte po telefonu rád vysvětlím.
…. pokud máte pouze část podkladů, tak pošlete část, poté individuálně posoudím zda je to dostatečné
Fotografie:
- na budovu z venku (obejít budovu a vyfotografovat všechny fasády, odstoupit si vždy tak, aby byla vidět celá strana budovy)
- vnitřku půdy (tak, aby byla vidět podlaha i střešní plášť)
- vnitřku sklepa (tak aby byla vidět podlaha i strop)
- interiéru (cílem je zprostředkovat představu o dispozici, určitě fotit i jedno topení a okno)
- čím více fotografií tím lépe ... je možné zaslat přes www.uschovna.cz
- pokud jsou kdispozici znalecké posudky, tak ofotit také
Pokud není projektová dokumentace:
- nakreslit plánky jednotlivých podlaží s vnějšími rozměry budovy + naznačit vnitřní dispozici
- do plánku zakreslit velikosti oken na jednotlivých fasádách
- světlé výšky jednotlivých podlaží (rozměr od podlahy kem stropu)
- rozměry sklepa
- pokud máte staré plány k domu, tak také poslat fotografie (mnohdy jsou pro zpracování hodnotnější, než ty nové)
- u bytových jednotek počet bytú/obchodů a jejich plochy (bývá v prohlášení vlastníka)
Pokud je projektová dokumentace:
- fotoaparátem při dobrém nasvětlení ofotit projektovou dokumnetaci (zejména,
půdorysy, řezy, tabulky skladeb konstrukcí, technickou zprávu, technickou zprávu vytápění)
Informace k tepelným zdrojům
- způsob vytápění - popsat + fotografie zdroje (pokud je jich více tak všechny, včetně štítků výrobce)
- způsob ohřevu vody - popsat + fotografie zdroje (pokud je jich více tak všechny, včetně štítků výrobce)

