ŽÁDOST O PŘELOŽKU ZAŘÍZENÍ
DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY
PODLE ZÁKONA Č. 458/2000 SB. V PLATNÉM ZNĚNI (ENERGETICKÝ ZÁKON)
PROVOZOVATEL LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (DÁLE JEN PLDS)
LUDS, s.r.o. · Sokolovská 675/9 · Praha 8 – Karlín · PSČ 186 00
Kontaktní adresa: AC Piano, Lidická 2331/6a · České Budějovice · PSČ 370 01
IČO: 28458133 · DIČ: CZ28458133 · Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 142979
licence na distribuci elektřiny č. 121016348 · registrační číslo u OTE: 6820
www.unicapital-distribuce.cz · distribuce@unicapital.cz · Telefon: +420 389 822 000

§ 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.

ÚDAJE O ŽADATELI
obchodní firma / jméno a příjmení

IČ / datum narození

DIČ CZ

ulice

č.p. / č.o.

obec

místní část

zapsaná v OR vedeném

oddíl

PSČ

vložka

zastoupená

telefon

fax

e-mail

OSOBA OPRÁVNĚNÁ PRO TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI (nevyplňujte, pokud je shodná s žadatelem)
jméno a příjmení
PSČ

telefon

mobil

fax

e-mail

ADRESA PRO ZASÍLÁNÍ KORESPONDENCE (nevyplňujte, pokud je shodná s adresou žadatele)
obchodní firma / jméno a příjmení

ulice

č.p. / č.o.

obec

místní část

PSČ

POŽADOVANÝ TERMÍN PŘELOŽKY

LUDS, s.r.o. · Sokolovská 675/9 · Praha 8-Karlín
OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 142979, IČO: 28458133 · DIČ: CZ28458133
e-mail: distribuce@unicapital.cz, www.unicapital.cz
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ŽÁDOST O PŘELOŽKU ZAŘÍZENÍ
DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY
ÚDAJE O ŽADATELI
MÍSTO PŘELOŽKY
ulice

č.p. / č.o.

obec

místní část

PSČ

POPIS PŘELOŽKY

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 je oprávněn od Žadatele požadovat doplnění Žádosti.

PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI
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
razítko a podpis potvrzovatele

jméno a příjmení

funkce

v

dne
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