Č.j.:

Oznámení o vstupu na pozemek za účelem provedení zásahu
Vážení,
dopisem ze dne 20. června 2017 jste byl/a vyzván/a k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
rostoucích na Vašem pozemku parc. č., obec, kat. území (dále jen „Pozemek“), které ohrožují
bezpečný a spolehlivý provoz zařízení distribuční soustavy (dále jen „Zásah“) provozované
společností ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, sídlo Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,
PSČ 405 02 (dále jen „ČEZ Distribuce“), jež je zastoupena níže uvedenou osobou, a to spolu
s upozorněním, že pokud do data uvedeného ve Výzvě nedojde k provedení Zásahu, učiní tak ČEZ
Distribuce jako provozovatel distribuční soustavy ve smyslu příslušných ustanovení energetického
zákona sám.
S ohledem na skutečnost, že do uvedeného data nedošlo k provedení Zásahu na Pozemku z Vaší
strany, oznamujeme Vám tímto, že Zásah bude proveden provozovatelem distribuční soustavy.
V případě odeslání Stanoviska vlastníka / uživatele pozemku, bude zásah proveden dle Vaší volby.
Zásah bude proveden v termínu:
Od….. do …...
Zásah provede společnost ČEZ Distribuce prostřednictvím svého zmocněnce:
Lesní práce Krkonoše s. r. o., Na Valech 526, 543 02, Vrchlabí
V případě, že budete vyžadovat bližší informace k Zásahu, obraťte se prosím na uvedeného
zmocněnce, a to jedním z následujících způsobů:
 kontaktní osobě na tel. č.:+420 777 023 084 (Bc. Tomáš Růžička)
 e-mailem na adresu: prorezy@seznam.cz
 poštou na adresu: Na Valech 526, 54302 Vrchlabí
Vstup na Váš pozemek bude pouze na dobu nezbytně nutnou k provedení Zásahu. Cílem těchto prací
je předcházet neplánovaným výpadkům při poruchách sítě a zabezpečovat tak spolehlivou a
bezpečnou distribuci elektřiny.
Další informace a záznamy:
Poskytovatel zde uvede případná upřesnění ve věci provedení zásahu dle aktuálního stavu
Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
……………………………………
Podpis zmocněnce provozovatele DS
Ing. Aleš Nejedlý, jednatel
Lesní práce Krkonoše s. r. o.
IČO: 25276140
Sídlo: Na Valech 526, 543 02, Vrchlabí
na základě plné moci ze dne 16. ledna 2017
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