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PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
vydaný podle zákona Č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky Č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice číslo: Měchenická 2552-2555, k.ú,, &........... . ~ a •••

.. ?32~~.?! .p. .•.~~ ..~8.~~1~.6-~?....
PSČ, místo; .~~~..~~.L~r.~.~~..~..~.~~~~.~~.i.~~.
Typ budovy: .~y.~C?yý...~.~~. . .
Plocha obálky budovy: .~~.~~.:~.~. . m2

Objemový faktor tvaru AN: ..~=.?~ m2/m3

Celková energeticky vztažná plocha: 8537 . m2

ENERGETiCKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m2'rok)
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Hodnoty pro celou budovu

MWh/rok
1344.7 1302.1
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Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]

.eZT· OZE<=500/0: 1214.S

.elektrioká energie: 29.1

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
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738.0Hodnoty pro celou budovu
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10l.0 480.0 25.7
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