V Děčíně dne 29.05.2017
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením
§ 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se
výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se:
dne :
v lokalitě :

10.07.2017
od : 08:00 hod do : 11:00 hod.
Chudenice - část obce: Chudenice

na těchto odběrných místech: č.p.:/č.orient.:
část obce : Chudenice
Na Bojišti /308, 72, 217, 222, 227, 228, 229, 230, 235, 241, 245, 264, 271, 274, 276, 282, 285, 290, 314
Rejchova 93, 236, 267, 268, 297
Roubalova 305, 306, 307
Záblatí 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38/253, 55, 66, 120, 139, 253
Upozorňujeme, že tato informace nenahrazuje legislativní povinnost provozovatele distribuční soustavy
oznamovat plánované odstávky v souladu s ustanoveními § 25 zákona č. 458/2000 Sb.,
v platném znění, ale má pouze informativní charakter.
Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu.
Výše uvedené informace budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny k dispozici
na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a následně také rozmístěny
v dotčených lokalitách formou oznámení.
V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi si Vás dovolujeme požádat o informování dotčených
odběratelů způsobem u vás obvyklým (např.umístěním oznámení na úřední desku / webové stránky,
obecním rozhlasem, ve zpravodaji apod.)
Děkujeme za pochopení a za spolupráci při informování obyvatel Vaší obce.
S pozdravem

ČEZ Distribuce, a.s.

www.cezdistribuce.cz
kontaktní linka: 800 850 860

V Děčíně dne 05.06.2017
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením
§ 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se
výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se:
dne :
v lokalitě :

11.07.2017
od : 08:00 hod do : 15:00 hod.
Chudenice - část obce: Chudenice

na těchto odběrných místech: č.p.:/č.orient.:
část obce : Chudenice
Kvapilova 215
Rejchova 3, 259
Rubeškova 279, 283, 286, 287, 291, 303
Staňkovská 17, 154, 189, 190, 201, 216, 237, 238, 243, 250, 251, 281, 311
Zahradní 199, 200, 213, 214, 221, 223, 231, 232, 233, 247, 252, 255, 256, 258, 262, 266, 269, 272, 275, 288

Upozorňujeme, že tato informace nenahrazuje legislativní povinnost provozovatele distribuční soustavy
oznamovat plánované odstávky v souladu s ustanoveními § 25 zákona č. 458/2000 Sb.,
v platném znění, ale má pouze informativní charakter.
Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu.
Výše uvedené informace budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny k dispozici
na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a následně také rozmístěny
v dotčených lokalitách formou oznámení.
V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi si Vás dovolujeme požádat o informování dotčených
odběratelů způsobem u vás obvyklým (např.umístěním oznámení na úřední desku / webové stránky,
obecním rozhlasem, ve zpravodaji apod.)
Děkujeme za pochopení a za spolupráci při informování obyvatel Vaší obce.
S pozdravem

ČEZ Distribuce, a.s.

www.cezdistribuce.cz
kontaktní linka: 800 850 860

