
OZNAMENl O PLANOVANEM PRERUSENl
DODAVKY ELEKTRINY
Jmón.m prcvozoYelol. dlrlrlbuění.oEtaYy.poleěnosfl ČEz Dl.tlbucel s. .., .l vá3 dorclu|ene podl6 25 o&t. 5 zákon ě. /í5612000 sb{ v plstnóm znění,
tímto zp lobém inío]mďat o plánovaném pfurušení dodárlg eléldňnyl

DATUM 20,06.2019 oD 7:30 hod. Do 14:30 hod,

oBEc / MÍSTNI ČÁsr

Pec pod Sněžkou

ULlCE / DoTČENÁ LoxnltTA / DoPt-Ňu.tící POZNÁMKY

Malá Ptáň,Pec pod Sněžkou,Velká Úpa
V místě vylepení

Upozornění: provozovatelé vl roben elektriny jsou povinni zajistit p erušení dodávky e|ektriny z v robny do vypnutého úseku distribuční soustavY.

P rušénídodávky oléktňny éuskrtéčnívsouladusu tanovénímj 25 odsl, 3 písm, c) bod 5 g piism. d) bod 6 ákona č, 458/2000 sb, (en íg tick ákon), v platnóm znění,
z d vodu pío\ádění plánovgn ch prací na 2a ízení d|stlibuční soustavy, a to v ležb)lně,nutném rozsahu s ohled m na ákazníky, v lóto souvlaloatl 5l Yáa dotolurama
átov9ň llpozornE, žr dotěanó 2a ízení dktňbuění aolat t y |. nlbró l Y tóto době PoÝážďat zá zaňzoní Pod napělím, . Prclo vá3 žádán6 o dod žení všech
tá.ed b6zp čnogtl s prcved.ní opd ní potfubn ch k zrn.z ní p ípedn ch škod ne zd eYí a ma|.tku.

Děkrrierne ván za poéhopéní.

čEZ Distribuce, a. s.
Děčín - Děčín lV-Podmokly, Teplická ez+7e, rsÓ 4O5 02 | lČo zÍzgoes 1olČ Czzllzsoss
spo|ečnost zapsaná v obch, rejst íku vedeném Krajsk m soudem v Ústí'ňad Labem, sp. zn. B 2145
bezplatná kontaktní linkaÓÉZ Distribuce: 8oo 85o 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, info)
e-mail: info@cezdistribuce.cz I www.cezdistribuce.czEl DIsTRlBucE
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www.cezdistribuce.czlodstavky ] kontaktní linka 8OO 85O 860



?0.§§,2019 $7130 - 14:3§) - pliinoyafi od§láykÉ ň. l1ť§80666§23

Pec pod §něžkau - Pec pod $něžkou
íMó P§n
33c . 334

Pac pgd §p§žkou
3?&. 1d4 , 147 , 148. Í64, J67. 168 , 1?0, 171 ,,17!. l73 , 174, 176, j86, 191 ,193,196, ís7,301 ,lo;,207.2í)6, ?99. ?13,215,21§,22g,w,236.232,239.
?,{3, ?44, ?56, 262 , 263 , 2§4 . 265 , 265, ?€7,36a.269, ?r0, ?71 ,272,?73,274,z75,27§,ďt ,77§.lrs ,2w,2B1, 2s2 , 283 . ?84,286, ?87, ]88, }}9.294,
2S5.299, 3 , 30§, 305, 3§8, 30§ . 318, 319, 334. 339 . 340, 3d7 .4. 5 , §aí§-č. 164/i, parr,č. í11ll5,pa...č - ílltljl , w.*,.12§24. párc_č, t4&d , parc,č, l&5i2§,
pě..,a, l5ílž , !a§-č. 1§§/44 , psrt.č.24§, parc,č,2li6 , pďc.č. 9{§ , p€fc.i. 94r'§

Velkň Bpa
320

!íií§n* §§\r}.klý,!...r§ § v}!.irim el*r{..§ril*ý.l, k6iřu§;l§{r.

P?kud §é Váťn něnáite ťoímuliiř pr§ vyhlédávání Od§táVek automatietry, mř!€t§jěi §§§lit ;a;.

Upozornění

QotČer]é zarÍZe.Í di§trj§UČ§i sou§lávy |e l1utné i v době ódstóVky půvaž§vát za eařizení pod napěiam, a §l§ts váš žádám§ o íOd|žén,
vŠěf,h rá§ad bezpďno§ti a provÉd€ni óp6ařs§í Botiebných k zam§z€ní případ§ý§h §koíi na zd.aví á §.íaiětk§.

Pf§Vozovatelé r.ýrobén €t€}ilřiny j§ou p0ťlnni :aji§tit pře.uš€ní §§dóVky §letdainy z 9ifo}§y do vy§ŘÉéhó is§ku d,stťbučď §Oustaly,


