žádost

o přeložku zařízení distribuční soustavy
podle zákona č. 458/2000 Sb. v platném zněni
(energetický zákon)
PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (dále jen PDS)
ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ 24729035 | DIČ CZ24729035 | zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 | licence na distribuci elektřiny č. 121015583 |
registrační číslo u OTE: 715 | info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz |

§ 47 PŘELOžKy ZAŘíZENí DISTRIBUČNí SOUSTAVY
1) Přeložkou zařízení distribučni soustavy se pro účely tohoto zákona rozumi dílči změna trasy nebo přemístění některých prvků zařízení
distribuční soustavy.
2) Přeložku zařízení distribučni soustavy zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal.
3) Vlastnictví zařízení distribuční soustavy se po provedení přeložky nemění.
Žadatel
Jméno, příjmení, titul / obchodní firma / název
datum narození / ič

DIČ CZ

adresa místa trvalého pobytu / sídla společnosti
ulice

Č. P. / Č. O.

OBEC

místní část

PSČ

sp. zn.

zapsaná v OR / ŽR vedeném
zastoupená
telefon

fax

E-mail
vyplněním udělujete PDS souhlas se zasláním potvrzení o přijetí nové žádosti k posouzení
OSOBA OPRÁVNĚNÁ PRO TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI (vyplnit pouze při odlišnosti od Žadatele)
Jméno a příjmení
telefon

Titul
mobil

PSČ

E-mail (fax)

ADRESA PRO ZASÍLÁNÍ KORESPONDENCE (vyplnit pouze při odlišnosti od adresy Žadatele)
Jméno, příjmení, titul / obchodní firma / název
ulice

Č. P. / Č. O.

OBEC

místní část

PSČ

POŽADOVANÝ TERMÍN PŘELOŽKY
MÍSto přeložky
ulice

Č. P. / Č. O.

OBEC

místní část

Č. PARCELNÍ

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ

PSČ

v případě potřeby upřesněte místo přeložky v poli POPIS PŘELOŽKY nebo v příloze
Popis přeložky

skupina Čez

Linka 800 850 860

D

SITUAční PLÁNEK

DOPLŇUJÍCÍ POZNÁMKY Žadatele

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE
a) Žádost o přeložku bude zpracována v souladu s ustanoveními podle zákona číslo 458/2000 Sb., v platném znění (energetický zákon)
a prováděcích vyhlášek v platném znění.
b) PDS, pro účely zpracování žádosti, shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje Žadatele – fyzické osoby, a to zejména jméno,
příjmení, pobyt (trvalý/přechodný), datum narození a popř. číslo bankovního účtu. Osobní údaje bude pro PDS dále zpracovávat společnost
ČEZ Zákaznické služby, s. r. o., se sídlem v Plzni, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00, IČ 26376547 a další zpracovatelé a subdodavatelé
poskytující služby obsluhy Žadatelů podle příslušného právního předpisu (zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů [dále jen
„ZoOOÚ“]). Kompletní seznam subdodavatelů bude PDS na požádání Žadateli poskytnut. Ochrana osobních údajů Žadatele – fyzické osoby
bude PDS technicky a organizačně zabezpečena v souladu se ZoOOÚ. Toto ustanovení se nevztahuje na Žadatele – právnickou osobu.
c) PDS je oprávněn od Žadatele požadovat doplnění Žádosti.
d) 	Detailní informace o aktuálním stavu řešení včetně přehledného výčtu všech důležitých termínů a podmínek, které je nezbytné splnit, můžete
také průběžně sledovat v internetové aplikaci Distribuční portál na adrese dip.cezdistribuce.cz. Při registraci postupujte podle nápovědy.
PŘÍLOHY

 SituačnÍ plánek

PROHLÁŠENÍ Žadatele
Prohlašuji, že jsem byl seznámen s podmínkami přeložky zařízení distribuční soustavy dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění. Dále prohlašuji,
že všechny údaje této žádosti, jakož i všechny přílohy k této žádosti jsou správné a pravdivé. Jsem si vědom všech důsledků, které mohou být proti
mně vyvozeny při uvedení nesprávných a nepravdivých údajů.
ZA Žadatele
V 		

dne

Jméno, příjmení, funkce		

Podpis (razítko)

ZA PDS
V 		

dne

Jméno, příjmení, funkce		

Podpis

VYTISKNOUT

skupina Čez

ULOŽIT

Linka 800 850 860

