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§ 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 / IČO

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) Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a
Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou
dostupné na stránkách www.cezdistribuce.cz/gdpr nebo je společnost ČEZ Distribuce, a. s., subjektu údajů na požádání poskytne.
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 se seznámil 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)

VYTISKNOUT

SKUPINA ČEZ

ULOŽIT

Linka 800 850 860

