

založené doklady
vyjádření účastníka
úkony ERÚ
podání účastníka
včetně příloh



















výpis z OR, formulář pro informace z Rejstříku
trestů, formulář odpovědného zástupce
prohlášení odpovědného zástupce
formulář seznam provozoven
výkres stavba FVE Saša-Sun – výkopy
výpis z katastru nemovitostí LV;č. 13327
Smlouva o dílo ze dne 1. 6. 2009
dodatek Č. 4 ze dne 4. 5. 2010 ke smlouvě o dílo
oznámení z 30. 8. 2010 o postoupení
pohledávky ŽV-Sun s.r.o. na Železárny Veselí a.s.
za spol. Saša-Sun s.r.o. (faktura z 27. 8. 2010)
oznámení o postoupení pohledávky z 1. 6. 2010
ze společnosti Ivančice property a.s. na BENT
HOLDING a.s.
oznámení o postoupení pohledávky z 1. 6. 2010
ze společnosti ACTHERM, spol. s r.o. na Ivančice
property a.s. (faktura z 31. 5. 2010)
rozvaha, výkaz zisku a ztráty ke dni 30. 9. 2010
potvrzení OSSZ, FÚ, CÚ
čestné prohlášení Alexandra Zemka
podnikatelský záměr
výstup z insolvenčního rejstříku

FVE SAŠA-SUN – ČASOVÁ OSA LICENČNÍ ŘÍZENÍ
Pozn. doklady na ERÚ vozili Miroslav Šutovský a Ing. Karel
Hadaš (zaměstnanci Z-Group a.s.), rozhodnutí o udělení
licence převzal dne 31. 12. 2010 Ing. Hadaš






příloha k žádosti o udělení licence
finanční bilance
rozhodnutí - zkušební provoz ze dne 19. 11. 2010
předávací protokol ze dne 29. 11. 2010

protokol o schválení výrobny ze dne 22. 12. 2010
smlouva č. VCE/09/7120 o úhradě výkupní ceny ze
dne 28. 12. 2010
prohlášení odbor. organizací ze dne 22. 12. 2010



návrh na provedení
důkazu listinami

doplnění žádosti

(podepsán JUDr. Zemek)

vyjádření spol. Saša-Sun a
návrh na opakované ohledání

9. 12 2010

žádost o udělení
licence

16. 11. 2010




(nepodepsáno)
neformální
kontrola ERÚ
„přes plot“

30. 12. 2010

usnesení ERÚ ohledání

23. 12. 2010
30. 12. 2010

jednání na ERÚ

listopad|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|prosinec|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31
18. 11. 2010

ohledání FVE

udělení licence

9. 12. 2010

ohledání FVE

doplnění žádosti







zpráva o revizi elektrické instalace – kabelový rozvod 22 kV z 15.
11. 2010 (A. Rych)
zpráva o revizi elektrické instalace – vlastní spotřeba z 26. 10.
2010 (Čimpera)
potvrzení praxe Josef Brožík
faktury spol. Železárny Veselí z 5. 11. 2010 č. 90101135 –
90101137
faktury spol. Železárny Veselí z 16. 11. 2010 č. 90101174 –
90101175
potvrzení COMMERZBANK AG, pobočka Praha ze dne 1. 11. 2010
ohledně poskytnutého financování + splátkový kalendáře.

výzva k odstranění
nedostatků;
přerušení řízení

16. 12. 2010
27. 12. 2010

usnesení ERÚ ohledání
29. 12. 2010

10. 12. 2010

doplnění žádosti


zpráva o revizi elektrické
instalace č. 158/2010 ze
dne 5. 12. 2010

vyjádření spol. Saša-Sun a
návrh na opakované ohledání
(podepsán A. Zemek)



zpráva o revizi elektrické instalace ze dne 27. 12.
2010 (Čimpera)
notářský zápis ze dne 28. 12. 2010

