ŽÁDOST O PŘELOŽKU ZAŘÍZENÍ lokální distribuční soustavy
dle zákona č.458/2000 Sb. v platném znění
ČEZ LDS s.r.o.
§ 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.

Zákaznické číslo / smlouva (stávající):

Interní evidenční číslo žádosti:

PROVOZOVATEL LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (Dále jen PLDS)
ČEZ LDS s.r.o.

Praha 4 - Michle, Duhová 1444/2, 140 00, IČO: 018 73 237, DIČ: CZ 018 73 237
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka číslo 267958
Doručovací adresa: Pražská tř. 2738/94, 370 04 České Budějovice

ŽADATEL
Obchodní firma/Jméno a příjmení
Zastoupená (jméno a příjmení)
Zapsaná v OR vedeném
Datum narození/IČ

Titul :

Tel.:

Oddíl :

Vložka č. :

DIČ CZ :

Předmět podnikání
Č.p./č.or.:

Adresa-Ulice
Místní část

PSČ :

Obec :

OSOBA OPRÁVNĚNÁ PRO SMLUVNÍ ZÁLEŽITOSTI (vyplnit pouze při odlišnosti od Žadatele)
Jméno a příjmení :
Telefon :

Titul :

E-mail :

GSM :

Fax :

OSOBA OPRÁVNĚNÁ PRO TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI (vyplnit pouze při odlišnosti od Žadatele)
Jméno a příjmení :
Telefon :

Titul :

E-mail :

GSM :

Fax :

ADRESA PRO ZASÍLÁNÍ KORESPONDENCE (vyplnit pouze při odlišnosti od Žadatele)
Obchodní firma/Jméno a příjmení
Č.p./č.or.:

Adresa-Ulice
Místní část

PSČ :

Obec :

POŽADOVANÝ TERMÍN PŘELOŽKY

Místo přeložky
Č.p./č.or.:

Adresa-Ulice
Místní část

PSČ :

Obec :

Č. parcelní

Katastrální území :

v případě potřeby upřesněte místo přeložky v poli POPIS PŘELOŽKY nebo v příloze
POPIS PŘELOŽKY
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SITUAČNÍ PLÁNEK

DOPLŇUJÍCÍ POZNÁMKY ŽADATELE

UPOZORNĚNÍ 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)PLDS, pro účely žádosti, shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje Žadatele-fyzické osoby, a to zejména jméno, příjmení, pobyt
(trvalý/přechodný), datum narození a popř. bankovní číslo. Osobní údaje budou pro PLDS dále zpracovávat společnost ČEZ LDS s.r.o., se
sídlem v Praha 4 - Michle, Duhová 1444/2, 140 00, IČ: 01873237 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
PLDS bude na požádání Žadateli poskytnut. Ochrana osobních údajů Žadatele - fyzické osoby bude PLDS technicky a organizačně
zabezpečené v souladu se ZoOOÚ. Toto ustanovení se nevztahuje na Žadatele-právnickou osobu.
c) PLDS je oprávněn od Žadatele požadovat doplnění Žádosti.
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.
V

dne

Žadatel:
Podpis
Jméno a příjmení
Funkce
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