DISTRIBUCE
oznámení o vstupu na pozemekza účelemprovedení zásahu
VáŽení

V návaznosti na výzvu, která byla zaslána našísp-olečnostíjstebyltavyzván/a k odstranění
a okleŠtěnístromoví a jiných
porostů rostoucích n3
pozemku parc. č-. 23/í, obeó Llpóc, kát. územíLipec, parc. č. 30/í, obec Lipec,
Y_"99-.
kat.
územíLipec, parc. č. 4?1l?,obec Lipec, kat. území'Lipec, párc. e' 50_4, obec l-ipec,
kat. územíLipec, parc. č. 55/í,
obec Lipec, kat. územíLipec, parc. č. 55/2, obec r-iiec, iat. územír-ipeá, p*č.'e. 88/2,
obec L,péi-r"t. území
Lipec, parc. č. 44112, obec Lipec, kat. územiLipec, pirc. e.86, obec Llbec, iat. území
Lipec, parc. č.448/1, obec
Lipec, kat' územíLipec, parc. č. 45ot2, obec Lipec,'kat. území'Lipec
1oáre;'en,,Éozemet";, kteie ohroŽujíbezpečný
a spolehlivý provoz zařízení distribuční soustavy (oan
óÉŽňi.t.u'ě á. ;.lóó
ien ,,Zásah") prouo.ou"no
24729035, sídlo Děčín- DěčínlV-Podmokly, repticxa úq'á, PsČ ,íd5 oz
'p'orJnášii
oi"triuuce,,), jeŽ je zastoupena
Gr"
,Eii
r".
níŽe uvedenou osobou, a to.spolu s upojorněním' Že pokud do data uveoeňenó ve
Výzvě k odstranění a okleŠtění
stromoví a jiných porostů a stanovení rozsahu nedojde'kprovedeníZásahu, učinítak.óol"enošielž'óistriouce
jako
provozovateldistribučnísoustavy ve smyslu příslušných ustanoveníenergetického
zákona sama.
S ohledem na skutečnost, Že do uvedeného data nedoŠlo k provedeníZásahu na Pozemku
z Vašístrany, oznamujeme
Vám tímto, žeZásah bude proveden provozovatelem distribučnísoustavy, a to dne:
do 23.11.2022
Zásah provede společnost Čez oistriuuce prostřednictvím svého zmocněnce:
H-REKULTIVACE, a.s., černovice 226,430 oí chomutov
V případě, Že budete vyŽadovat bliŽšíinformace k Zásahu, obrat'te se prosím na uvedeného
zmocněnce, a to jedním
z následujících způsobů:

.
.

e-mailem na adresu: vb@h-rekultivace.cz

'

poštou na adresu: H-REKULTIVACE, a.s., černov ice 226,430 01 Chomutov

kontaktní osobě na tel. é:77O 134 673 Veronika BiŽová

Vstup na Váš pozemek bude pouze na dobu nezbytně nutnou k provedení Zásahu.
Cílem těchto prací je předcházet
neplánovaným výpadkům při poruchách sítě a zabeipečovat tak spolehlivou
a bezpečnou distribuci'elektřiny.

Dalšíinform ace a záznamy: UU30931 2
Děkujeme za pochopení
S pozdravem
I

Podpis zmocnence prwo'ováiele os
Jméno, příjmení a funkce:
Petr Cutka, provozní ředitel
(n<ev společnosti, název fyzické osoby, apod.)
9':!l
H.-REKULTIVACE, a.s.

rco:

25032739
Sídlo:

černovice 226,43o 0,l chomutov
na základě plné moci (viz. příloha)

ČEz Distribuce,

a. s.

Děěín - DěčínlV-Podmokly, Teplická 874t8, psČ 4o5 02
Kontaktní linka:
850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz I www.cezdistribuce.cz ; lČo:| 24729035, DtČ: 800
c224729035
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským souáem v Ústí nad Labem, sp. zn.
82145
zasílacíadresa: ČEz Distribuce' a. s', Plzeň, Guldeneróva2577t,lg,

PsČ 326
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