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OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

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

Velký Vřešťov
MísrNf čÁsr / uucE

DNE/ VE DNECH

Od čp.85 po čp. l 17(lokalita u býv.pionyr.tábora)

16.3.2016

OD

7

001o

ktere proběhne v souladu s ustanoveni'l1 § 25, odst.3, písrr.c), bod 5 /tykaj1c1ri se účastník('; trhu s elektřinou/ a písm d). bod 6 /týkajícím se výroben/, zákona č.458/2000 Sb
v platnern znění, z důvodu provádění planovaných pracf na zafíze"'lí d1stribučn' soustavy, pop~. v jeho och•arnérn oasmu (tJ. oprav, rekonstrukci, údržt)y a revizí).
Dovolujeme s1 Vás proto požádat, abyste provedli potřebná opatřer1. a zamezili tak případným škodám na zař1zení a majetku Omlouváme se a uj1šťu1eme Vás, že časový
rozsar přerušení byl zvolen pouze f"la nezbytně nutnou dobu_ Z hlediska bezpečnosť je nutno zařízení distribuční soustavy i v této době považovat za zařizení pod napětím,
žádáme Vás proto o dodržer; všect"I zásad bezpečnosti.
V případě dalš'ch dotazů nás prosím kontaktujte na naši Poruchové lince 840 850 860, která je Vám k dispozic 24 hodin denně, 7 drn v tydnu

Děkujeme

Vám za pochopení.

ČEZ Distribuce, a. s.
Děč1n, Děčm IV Podmok,y, Teplická 874/8, PSC 405 02 I IC 24729035 I Linka pro hlášeni poruch 840 850 860 I <3x. 371102 008 I e-ma1I: 1rfo@Jcezdistnbuce cz I www cezd1stríbLJce.cz I
společ~ost zdpsaná v obch rejstříku vedeném Kra1skym soudem v ůst nad Ldbem. oddil B. vložka 2145 I zasílac: adresa: CEZ Zákaznické služby, s. r o., Plzeň, Guldenerova 2577/19 PSC 303 28
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OZNÁMENÍ O PŘERUŠE.NÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

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

Velký Vřešťov
MísTNí čÁsT / uucE

Od čp.13(benzinka) po hřiště(křižovatka na Cerekvici) a dále po
čp.85(u byv pionýr.tabora)

DNE/ VE DNECH

OD

DO

17.3.2016

8

00

10

00

které proběhne v souladu s ustarovenim § 25, odst 3, písm. c), bod 5 /týkaJícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6 /týkajicirn se výroben/, zákona č. 458/2000 Sb.,
v platném zněni, z důvodu prováděn' plánovaných prací na zařízeni distribuční soustavy, popř. v 1eho ochra'lném pásmu (tj. oprav, rekonstrukc;, udržby a revizi).
Dovoluieme si Vás proto požádat, abyste provedli potřebná opatření, a zamezili tak př1padným škodám na zařízeni a rnaietku. Orrlouváme se a ujišťujeme Vás, že časový
rozsah přerušeni byl zvolen pouze na nezbytně nutnou dobu. Z hlediska bezpečnosti Je nutno zařízení distribuční soustavy 1v této době považovat za zařízení pod napětím
žádáMe Vás proto o dodrženi všech zásad bezpečnosti.
V případě dalších dotazů nás prosím kol'taktu1te na naší 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.
Děč"1, Děčín 1V- Poar'lokly, Tcolická 874/8 PSC 405 02

I IC 24729035 I L1rka pro hlášeni oorud1 840 850 860 I fax: 371102 008 I e-IT'ail· 1nfov.icezd1stribuce.cz I www.cezdistrobuce.cz I
společn<?St zapsara v obch. re:stííki.. vedeném Krnjským soudem v l.Jstl nad Labem, odd I B. vložka 2145 I zasilac1 adresa ČEZ Zákaznické služby, s r.o., Plzeň. Guldenerova 2577/19, PSČ 303 28
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OZNÁMENÍ O 1PŘE IRUŠENÍ DODÁVKY EILEKTŘINY

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

Velký Vřešťov
MísTNí čÁsT / uucE

DNE/ VE DNECH

Od

čp.1

a 95 (u kostela) po

čp.55 a94(směrem

17.3.2016

OD

10

ke Lhotkám)

DO

12

které proběhne v souladu s usta~ovef'l 111 § 25, odst. 3, p1srr' c), bod 5 /tykai1c1M se učastnikli trhu s elektřirou/ a p1sm d)- bod 6 /týka; cím se výroben/, lákona č. 458/2000 Sb.,
v platném znění, z důvodu provádě"'ll p~a,.,ovanych prac na zanze:ii d stnbučn' soustavy pop~. v jeho ochran1éM pásniu (tj oprav, rekonstrukcí, údržby a revizí).
Dovolujeme si Vás proto Požádat. abyste provedii potfobná opatřen , a zarnez1 .J tak přJpadnym škodám na zafrzení a rnajetKu. Omlouváme se a uj1šťuieme Vás, že časovy
rozsah přerušení byl zvolen pouze „a nezbytně nutnou dobu Z h ed1sKa bezpečnostJ je nutf'lo zaiízení distribučni soustavy 1v této době považovat za zařizern pod napětím,
žádáme Vás proto o dodržen -všech Zásad bezpečnosti.
V přtpadě dalš1ch dotazl; nás prosim kontaktujte 11a naši Poruchové lince 840 850 860, Která je Vám k d1spozic1 24 hod n denně, 7 d'1í v týdnu

Děkujeme

Vám za pochopení.

ČEZ Distribuce, a. s.
Děčin, Děčín IV·- Podrnok"y, Teplicka 814;8. PSČ 405 02

I

IČ 24729035

I Linka pro tt:~e-r poruch 840 850 860 I fax 371102 008 I &ma. 1 info.n:::ezdist•1buce cz I www.cezd1stnbuce c.z I
I zc:::ac adresa: Crz Zflkazrncké služby, s. r O- Plzeň, Guldcnerova 2577r9. PSČ 303 28

společ:'lOS! zapsč;riá v Obcil" re1stfiku vedeném Kraisk)'rr' soude::!!l v lJst1 rad Laberr odd1J B. vtožka 2145
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OZNÁMENIÍ O PŘiERUŠE 1NÍ DODÁVKY 'ELIEKTŘl lNY

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

Velký Vřešťov
MlsrNr čÁsT / uucE

DNE I VE DNECH

Lokalita okolo rybníka

OD

17.3.2016

13

DO

16

které proběhne v souladu s ustal'1over rn § 26, odst. 3, pisl'T' c). bod 5 /tyka11c1M se učast'liků trtiu s elektřir.ou/ a p1sm d) bod 6 /týka, c1m se vijrobc1'1/, zákona č. 458/2000 Sb.,
v platrém zriění, z důvodu orovádě'"lí plár.ova'lych prac na zaříze'.'lí d stnoučn' soustavy popf. v jeho och•af"1éM oáslT'u (tJ oprav. rekonstrukcí, údržby a revizi).
Dovo!.JJS"Tle s. Vás proto požádat abyste provedli poH'ebná opatření, a zaMezi:i tak pf1padnym škodám na zařízeni a ma1etKu Omlouváme se a ui1šťu1eme Vás, že časovy
rozsah přerušeni byl zvolen pouze na riezbytně nutno~ dobu Z ti ediska bezpečnost 10 nutno zařízeni distnbuční soustavy i v teto době považovat za zařízeni pod napět1m,
žádáme Vás proto o dodrženi všecr Zásad bezpečnosti.
1

V př1padě dalš ch dotazů nás prosím kontaktu1te na raš, Poruchové l:'lce 840 860 860, která 1e Vám k d:spozic1 24 hod;n denně, 7 d'l1 v tydnu

Děkujeme

Vám za pochopení.

ČEZ Distribuce, a. s.
Děčin, Děč.:" IV-Podmok v. Teplická 8'T4;8, PSC 405 02 I IC 24129035 li Linka p•o hlašern po"llch 840 850 860 I fax 371102 008 I e-ma:1: info!P'.cezd1str,buce.cz li www.cezd1stríbuce.cz I
spo1ečnost zaps.:iná v obch. rc;-:.tři<u vedeném Kra,skyrn soudefT' v Ust 11ad ....abem, odd1I B. vložka 2145 I zasílac- ad~esa~ CE:L lékazrncké služby, s.r o. Pizeň. Guldenerova 2577/19, PSC 30328

