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Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Lidická tř. 110/49 
České Budějovice 7 
370 01 České Budějovice

Český Krumlov, 26.07.2021

Konečné vyúčtování smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090000902/13003902

Dobrý den,

dle ustanovení §  47 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona ve znění pozdějších předpisů jste se společností 
EG.D, a.s. prostřednictvím naší společnosti vzájemně uzavřeli smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy 
č. 9090000902/13003902 (dále jen „smlouva"). Na základě této skutečnosti jsme realizovali předmět této smlouvy 
definovaný v čl. I. V souladu s ustanoveními smlouvy ve čl. III jsme provedli vyúčtování provedené stavby, jehož 
výsledek Vám nyní zasíláme.
Pokud máte podle dále uvedeného vyúčtování nárok na vrácení části finančních prostředků, budou Vám poukázány 
do 20 dnů na Váš účet, případně zaslány složenkou na adresu dle výše uvedené smlouvy.
V opačném případě uvedenou částku dle vyúčtování uhraďte na účet provozovatele distribuční soustavy:

Bankovní spojení: 
účtu:

konstantní symbol 0558 při bezhotovostní platbě nebo 0379 při platbě v hotovosti 
variabilní symbol: 9090000902

Platbu uhradte do 15 dnů od data v záhlaví dopisu.

ředitelství silnic  a  DÁLNIC ČR

čl.:
PID: RSDBXBKYBZ 
Doručeno: 27.07.2021 
Listu dokumentu: 1

Vyšehrad 156 
3 8 10 1  Český Krumlov

34642

Naše značka 
9090000902/V1752

Skutečné náklady stavby 403 210,- Kč
Již uhrazené náklady dle smlouvy 383 282,- Kč
Rozdíl, který bude Vámi uhrazen 19 928,- Kč

Děkujeme za pochopení.

S přátelským pozdravem
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