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Žádost o ukončení smlouvy 
         č.___________________________ 

 o sdružených službách dodávky plynu 

 o připojení plynového zařízení k DS  

 o budoucí smlouvě o připojení plynového zařízení k DS   

 

PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (DÁLE JEN PDS) 
I.P.P.E. s.r.o.  se sídlem v Dýšině 297, PSČ: 330 02, IČ: 45350507 

  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 2298 

  s předmětem podnikání – distribuce plynu na základě licence ERU č. 220103160  

           -- obchod s plynem na základě licence ERU č. 240907590 

ŽADATEL / ZÁKAZNÍK 

Jméno a příjmení / Obchodní firma 

Datum narození / IČ       DIČ:   

Adresa sídla společnosti / trvalého bydliště  

Ulice / osada        č.p./č.or.  

Místní část       Obec    PSČ   

Zápis v OR/ŽR vedený           v oddíle ……….   vložka č.……… 

Zastoupena  

Telefon    Mobilní telefon      E-mail   

ODBĚRNÉ / PŘEDACÍ MÍSTO (dále jen OPM) 
Číslo odb. místa (místa spotřeby)      Místo připojení:  

Adresa odběrného místa: Ulice / osada     Č.p./č.or.  

Místní část       Obec  Dýšina  PSČ 330 02 

Označení budovy        Patro     

DŮVOD PODÁNÍ ŽÁDOSTI 

  PŘEVOD OPM JINÉMU ZÁKAZNÍKOVI    UKONČENÍ DODÁVKY    UKONČENÍ POŽADAVKU NA PŘIPOJENÍ  

DATA PRO UKONČENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY 

Stav plynoměru ke dni podání výpovědi:    kWh       

Datum požadovaného ukončení dodávky elektřiny nebo převodu OPM         

Přístupnost měřícího zařízení      Z veřejného prostranství       Za součinnosti PDS       

Nový zákazník v případě převodu OPM 

Adresa sídla společnosti / trvalého bydliště nového Zákazníka / Korespondenční adresa  

Ulice / osada        č.p./č.or.  

Místní část       Obec    PSČ   

POUČENÍ ŽADATELE / ZÁKAZNÍKA 

PDS upozorňuje na povinnost Zákazníka umožnit přístup k měřicímu zařízení k provedení odečtu nebo jeho demontáže. Pokud bude 

požadován převod odběrného místa na jiného Zákazníka bez přerušení dodávky plynu, musí být současně s touto Žádostí o ukončení 
podána i Žádost o připojení na nového Žadatele/Zákazníka. V obou dokumentech musí být uvedeny stejné stavy plynoměru. Datum 

připojení OPM a datum zahájení dodávky pro nového zákazníka musí být k následujícímu kalendářnímu dni po datu ukončení dodávky 

původnímu Zákazníkovi. Pokud není splněna některá z uvedených podmínek, bude dodávka plynu ukončena. Dodávka plynu bude 

ukončena provedením odečtu, který zajišťuje PDS podle zvláštního právního předpisu. V případě převodu OPM jinému Zákazníkovi 
bude dodávka plynu ukončena k datu a stavu plynoměru, které jsou uvedeny výše. 

 

ZA ZÁKAZNÍKA / ŽADATELE        

 

V ………………….…………..Dne …………..……..         

                    ……………………………………………….. 
Jméno, příjmení, funkce ……………………………         

         Podpis (razítko) 


