OZNÁMENí

O PŘERUŠENí DODÁVKY ELEKTŘINY

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

Velký Vřešt'ov
Chatová oblast okolo rybníka + kemp

1.8.2011

15

1200

00

Důvodem přerušení dodavky elektřiny JSou nezbytne prace na zanzení distribuční soustavy [zákon Č. 458/2000 Sb. - energetický zákon,
§25, odst. 4, pism. d), bod 6)]. Cílem těchto prac' 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 zařízeni a majetku. Omlouvame se
a ujišťujeme Vas, ze časovy rozsah přerušení byl zvolen pouze na nezbytně nutnou dobu. Z hlediska bezpečnosti je nutno zařízení distribuční
soustavy í v této době považovat za zařízení pod napětím, žádáme Vas proto o dodržení vsech zasad bezpecnostr.
V případe dalsich dotazů nás prosím kontaktujte na naší Poruchové lince 840 850 860. která je Vam k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Děkujeme Vám za pochopení.
ČEZ Distribuce, a. s.
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OZNÁMENí

O PŘERUŠENí DODÁVKY ELEKTŘINY

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

Velký Vřešt'ov
Od pošty směr Lhotka
8

1.8.2011

11

00

00

Oúvodern přerušení dodávky elektřiny JSOUnezbytné práce na zařizeni distnbučni soustavy [zákon Č. 458/2000 Sb. - energeticky zákon,
§25, odst 4. písmodl, bod 6)]. Cílem těchto prací je kontro ovat stav sítě a zabezpečovat Vám tak stále spolehlivou dodávku elektřiny.
Dovolujeme SI Vás proto požádat, abyste provedli potřebná opatření, a zamezili tak připadným škodám na zařízení a majetku. Omlouvame se
a unšfujerne Vás, že časový rozsah přerušení byl zvolen pouze na nezbytně nutnou dobu. Z hlediska bezpečnosti je nutno zařízení distribuční
soustavy í v této době považovat za zařízení pod napětím, žádáme Vás proto o dodrženi všech zásad bezpečnosti.
V pnpadé dalších dotazů nas prosím kontaktujte na nas. Poruchové I nce 840 850 860, která je Vam k dispOZICI 24 hodin denně

7 dní v tydnu.

Děkujeme Vám za pochopení.
ČEZ Distribuce, a. s.
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