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A Provozovatel LDS 

Žádost  

o přeložku zařízení distribuční soustavy 
podle zákona č. 458/2000Sb v platném znění (energetický zákon) 

 

B Žadatel 

Sídlo: 

261 01 Příbram III / 168 
Firma -Název 

(Příjmení, jméno,tit)  
 

Zapsaná v OR vedeném  Oddíl  
Číslo 

vložky 
 

zapsaná v Obchodním  

rejstříku Městského  soudu 

v Praze, odd.B, vložka 3395 

IČO 

(Datum narození) 
 DIČ CZ 

Číslo 

zákazníka  
 

Sídlo-adresa 
(trvalý pobyt 

Obec Místní část Ulice Č.p. PSČ 

s předmětem podnikání – 

distribuce elektřiny na 

základě licence č.120101103 

     

Předmět podnikání  

C Osoba oprávněná pro smluvní záležitosti 

Příjmení  Jméno  Titul  

IČO:   61672637 Telefon  
Mobilní 
telefon 

 Fax  E-mail  

DIČ:   CZ61672637 D Osoba oprávněná pro technické záležitosti 

Distribuce elektřiny 
Příjmení  Jméno  Titul  

Telefon  
Mobilní 

telefon 
 Fax  E-mail  

Obchodní kanceláře: 
 

Příbram  
261 01 Příbram III/168 

Tel.: 318429121, 318429123 
Fax.:  318625752 

E mail: ajanecek@elpropb.cz 

E Adresa pro zaslání stanoviska  

Firma - 
Příjmení, jméno 

 

Adresa 

Obec Místní část Ulice Č.p. PSČ 

     

Stráž pod Ralskem,  
427 21 Stráž p.Ral., Mírová 320 

Tel.: 487844378 

Fax.:  487851191 
E mail: slipka@elprostr.cz 

F Požadovaný termín přeložky  

G Místo přeložky 

Adresa 
Obec Místní část Ulice Č.p. PSČ 

     

H Plánek situace přeložky  
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CH Popis přeložky a poznámky pro provozovatele 
 

I Poučení žadatele – podmínky přeložky 

Energetický zákon:  

§47 Přeložky zařízení distribuční soustavy 

1) Přeložkou zařízení distribuční soustavy se pro účely tohoto zákona rozumí dílčí změna trasy nebo přemístění některých prvků 

2) distribuční soustavy. 

3) Přeložku zařízení distribuční soustavy zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal. 

4) Vlastnictví zařízení distribuční soustavy se po provedení přeložky nemění. 

J Upozornění pro žadatele 

a) Stanovisko k žádosti bude zpracováno ve lhůtě do 30 dnů 

b) Žadatel poskytuje na této žádosti důvěrné informace a souhlasí s jejich shromažďováním a zpracováním v souladu s příslušnými 

právními předpisy, zejména se zákonem na ochranu osobních údajů také pro veškeré další účely související s jeho podnikatelskou 

činností a pro marketingové účely. 

c) Případné Vaše další požadavky můžete projednat buď telefonicky nebo osobně v Obchodních kancelářích nebo případně po zaslání 

na e-mailovou adresu provozovatele. 

K Přílohy 

a) Situační plánek  

b)  

L 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: 

                                                 ……...………………………………………. 

                                                       Jméno zástupce žadatele - funkce 

V  ……….……… 

 
dne…………..…. 

                                                     ………………………………………….. 

                                                                     Razítko a podpis 

Potvrzení převzetí žádosti o přeložku zástupcem PLDS: 

Řádně vyplněnou žádost převzal: 
 

 

 
V ………………. dne…………        ………………………………….. 

                                                                          Jméno a podpis    

Údaje o vyřízení žádosti: Datum Jméno a podpis dodavatele 

Smlouva o přeložení uzavřena 
dne: 

  

Provedení přeložky dokončeno 

dne: 

  

 
  

 


