
OZNÁMENí O PŘERUŠENí DODÁVKY ELEKTŘINY

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,
dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny:

CI8TA T8 č. 631
OD BÝVALÉHO KRAVíNA PO č.p. 386.\

4.10.2013 10:00 12:00
,

t
Důvodem přerušeni dodávky elektřmy jsou nezbytne práce na zařízení drstrbučru soustavy [zákon Č. 458/2000 Sb. energetický zákon,
§25, odst. 4, písmod), bod 6)). Cílem těchto prací je kontrolovat stav sítě a zabezpečovat Vám tak stále spoleh ivou dodávku elektřiny.

Dovolujerne si Vás proto požádat, abyste provedli potřebná opatření, a zamezili tak prípadným škodám na zařízení a majetku. Omlouváme se
a ujišťujeme Vás že časový rozsah přerušeni byl zvolen pouze na nezbytně nutnou dobu. Z hlediska bezpečnosti je nutno zařízení distribuční
soustavy i v této době považovat za zařízení pod napětím, žádáme Vás proto o dodržení vsech zásad bezpečnosti.

V připadé dalších dotazů nas pros.rn kontaktujte na naší Poruchově lince 840 850 860, ktera je Vám k dispOZICI 24 hodin denně, 7 dni v týdnu.

Děkujeme Vám za pochopení.

ČEZ Distribuce, a. s.
Děč.n IV - Podrrokly, Tepucka 814/8. ~SČ 405 (
zapsaná v obcnodrurr re.stnku veci(>"ém Kra, J'Y

241<!9GJ..J IL '1Ka pro hláseru poruch 840 850 BóO I řax .31' 102008 Ie-ma I "u'.úcezdlstntlUc.f' CI Iwww cezdístob.rce c.z Ispolec lO~~

Jder1 v Ust: nad Labero odd'l B. vložka 2'4ó I zas..ac acresa ČEZ Zákazruocé s Ložby.s. r O. Plzeň. Guldene-ova ?..J11/19 PSČ .303 28 I, .
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OZNÁMENí O PŘERUŠENí DODÁVKY ELEKTŘINY

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,
dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny:

v ,

CI8T A T8 č. 632
1\ Od trafa po č.p.57 a sídliště nových RD

Benátky č.p.35, 79,207

4.10.2013 8:00 10:00
'.,

Důvodem přerušeni dodávky elektřiny jsou nezbytné práce na zařízení distribuční soustavy [zákon Č. 458/2000 Sb. - energetický zákon,
§25, odst. 4, p'srn. dl, bod 6)], Cílem těchto prací je kontrolovat stav sítě a zabezpečovat Vámtak stále spolehlivou dodávku elektřiny.

Dovo ujeme si Vás proto požádat, abyste provedli potřebná opatření. a zamezili tak případnym škodám na zařízení a majetku. Omlouvame se
a ujišťujeme Vás. že časový rozsah přerušení byl zvolen pouze na nezbytně nutnou dobu. Z hlediska bezpečnosti je nutno zařízení distribuční
soustavy i v této době považovat za zařízení pod napětím, žádáme Vás proto o dodržení všech zásad bezpečnosti.

V případě dalších dotazů nás prosim kontaktujte na naší Poruchové lince 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně. 7 dni v týdnu.

Děkujeme Vám za pochopení.

ČEZ Distribuce, a. s. .
Děčln 'V - Pocrnokly, Tepucká 874/8, PSČ 405 02 I IČ 2472903'5 I Ll'lka pro htašcr» poruch 840 85C 860 I fax ~71 10/008 Ie-ma.l ..,fo:r.cezdlstnl)uc,~ C1 Iwww.cezdrst- bt.ce.cz I<;poleč'o~:
zapsaná v obchodnírr- rejs!řik •.•veoeoem KrdjskÝij1 souderr- v Ustí nad l.aberr oddl B. vložka 2<45 I zas, de, adresa ČEl Zakazrucké s. .ižby, s. r o, Pízen, Guldenerova 2,,77,19 PSČ 303 28 I
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OZNÁMENí O PŘERUŠENí DODÁVKY ELEKTŘINY

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,
dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny:

r' " ,
CI5T A T5 č. 526

r- Od pošty po'č.p.257, bytovk, OBECNí ÚŘAD
MAT.ŠKOLKA, KULTURNí DŮM, č.p. 183

4.10.2013 12:00 14:00
~

Důvodem přerušení dodávky elektřiny JSou nezbytné práce na zařízení distribuční soustavy [zákon Č. 458/2000 Sb. - energetický zákon.
§25. odst. 4. pisrn dl. bod 6)]. Crlern těchto prací je kontrolovat stav sítě a zabezpečovat Vám tak stále spolehlivou dodávku elektřiny.

Dovolujeme si Vás proto požádat, abyste provedli potřebná opatření, a zamezili tak případnym škodám na zařízení a majetku. Orntouvárne se
a ujišťujeme Vás, že časovy rozsah přerušení byl zvolen pouze na nezbytně nutnou dobu. Z hlediska bezpečnosti je nutno zařízení distribuční
soustavy i v této době považovat za zařízení pod napětím, žádáme Vás proto o dodrženi všech zásad bezpečnosti.

V případě dalšrch dotazů nás prosím kontaktujte na naši Poruchové lince 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně. 7 dní v týdnu.

Děkujeme Vám za pochopení.

ČEZ Distribuce, a. s.
Dectn IV Podmokly. Tephcka 8l'l,8. PSČ 40
zapsaná v obchodrur-i reistr'ku vecenerr- Krajsf'y

I .(2472903b I Linka pro hlášeni poruch 84G /3f,0 860 I fax 3i1 '02 U08 Ie-rrail: InfOltlirezdlstr'bl ~e,c.l Iwww.cezdutnbuce <'1 I společnost
.idem v Ust: nad Labem. oddíl B. vložka L145 l zasuac, adresa: ČEZ Zakazr' cke služby. s. r o.. Pize!' GL dererova 2577 19. -sc JOJ 28 II .
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OZNÁMENí O PŘERUŠENí DODÁVKY ELEKTŘINY

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,
dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny:

v ,

CI5T A T5 č. 684
OD KŘIŽOVATKY NA DOLNí ÚJEZD PO

č.p. 202 a č.p. 151

7.10~2013 8:00 10:00
I

Důvodem pře-ušení dodávky elektřiny JSou nezbytné práce na zařizeru distribučru soustavy [zákon Č. 458/2000 Sb. energeticky zákon.
§25, odst. 4, pism, d), bod 6)]. Cílem těchto prací je kontrolovat stav srté a zabezpečovat Varrr tak stále spo ehlivou dodávku elektřiny

Dovolujeme si Vás proto požádat, abyste provedli potřebná opatřeni, a zamezili tak případnym škodám na zařrzení a majetku, Omlouvame se
a uhštujerne Vás, že časový rozsah přerušení byl zvolen pouze na nezbytně nutnou dobu, Z hlediska bezpečnosti je nutno zařízení distribuční
soustavy i v této době považovat za zařízení pod napětím, žádáme Vás proto o dodrženi všech zásad bezpečnosti.

V případě dalších dotazů nás prosím kontaktujte na naší Poruchové lince 840 850 860, ktera je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Děkujeme Vám za pochopeni.

ČEZ Distribuce, a. s.
Děčir IV - Pc.d noKly. Tepli;::kt 81·,,8. PSČ 40,
zapsana v cbcnodr n rejstnku vedeném t<raJsk

2472t:J035 I Linka pro r asem poruc..h 840 850 860 I fax 3, 1 '02 ()U8 I e-mdll: Infú"~~ezdlstr ouce.cz Iwww cez- íiatnbuce rz I ;polf'''ro~t
rocrn v J"tl nad Labem. oddíl ~. Y'užka 21'15 l zasuaci adresa: ČEZ Zákaz" cke sluzbv, s, r ,) .. PIZ6Ť' <3, ,<le'1t:ov::; 2:,{1 '19, PSČ J()'1 28 I
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OZNÁMENí O PŘERUŠENí DODÁVKY ELEKTŘINY

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,
dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny:

v ,

CI5T A T5 č. 685
f\. t\ Od pošty po křižovatku na DOLNí ÚJEZD

7.10.2013 9:00 12:00
•

Důvodem přerušeni dodávky elektřiny jsou nezbytné práce na zařízeni distribuční soustavy [zákon é 458/2000 Sb, - energeticky zákon,
§25, odst. 4, písmod), bod 6)] Cílem těchto prací je kontrolovat stav sítě a zabezpeéovat Varrftak stále spolehlivou dodavku elektřiny,

Dovo.uierne si Vás proto požádat: abyste provedli potřebná opatření, a zamezil tak případným škodam na zařizeru a majetku. Omlouvame se
a uušturerne Vás, že časový rozsah přerušeni byl zvolen pouze na nezbytně nutnou dobu. Z hlediska bezpečnosti je nutno zařízení distribuční
soustavy i v této době považovat za zařízení pod napětím, žádáme Vás proto o dodržení všech zasad bezpečnosti.

V případě dalších dotazů nás prosim kontaktujte na naší Poruchové lince 840850860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dn' v týdnu.

Děkujeme Vám za pochopení.

ČEZ Distribuce, a. s.
Děčm V - POdrT"OKly Tepucka 874.'8 PSČ 4C' ,< I
zé.lps<:'1áv oochoorurr re;strlku lIede~t-m Kraj'~ ••

247290J[) ILI'lK1 pro ntašer- porcch B40 8bO 860 I fax jl1 102008 I•..mR, InfO"c,ezdlstnbuc., ,I I 'WWW. ~tlzcl·str DUCt:; CI I spo.ečnost
uderr II Usu nad Laberr- oddíl r. vlozka 214:.1 I zas, ac •.•Ur~">d ČE:.llaKdln,c.ke s.cžbv s. r.o Plzen. Guldenerova 2511 19 pse 30:3 28 I
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OZNÁMENí O PŘERUŠENí DODÁVKY ELEKTŘINY

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,
dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny:

CIST A TS č. 723
OD BÝVALÉ-H.O KRAVíNA PO OBCHOD

č.p.182, 184 a kopec za hřbitovem,

V'

+ZS

7.10.2013 12:00 14:00
,,

Důvodem přerušeni dodávky elektřiny JSOU nezbytne práce na zařízení distnbučn soustavy [zákon Č. 458/2000 Sb. energetický zákon,
§25, odst. 4, pís-n d) bod 6)], Cílem těchto prací je kontrolovat stav sítě a zabezpečovat Vámtak stale spolehlivou dodávku elektřiny.

Dovolujeme SI Vás proto požádatabyste provedli potřebná opatření, a zamezili tak případným škodám na zafízení a majetku. Omlouvame se
a ujišťujeme Vás, že časový rozsah přerušeni byl zvolen pouze na nezbytně nutnou dobu. Z hlediska bezpečnosti je nutno zařízení distribuční
soustavy i v této době považovaťza zařízení pod napětím, žádáme Vás proto o dodržení všech zásad bezpečnosti.

V případě dalších dotazů nas prosím kontaktujte na naší Poruchové lince 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně. 7 dni v tydnu.

Děkujeme Vám za pochopeni.

ČEZ Distribuce, a. s.
Déčm V - Podrr okly, "epucká 814/8, PSČ 405 02 I le 2'1129CJ!:-I L rKa pro hláStlrl porvch 840 8bC 860 I IClXJ!l <Oz 008 I •-rnc I nřo: .cezc stnbuce CI Iwww.eezchstr nuce.cz I spo f)c.;",')..,t

zapsaná v obchoorurr r0JstřikLJvedeocrn KrdjskYI'I souoerr- v ust nad Labem odd ~. vJožka 2145 IZdS, ac ..drcsa ČEZZr.lkalnicKe s.uzbv, S. r o Plzen. Guldenerova ;,r'11/ 19 PSČ 303 ~8 I
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