
                                                                         V D ín  dne 23.08.2017

Oznámení o plánovaném p erušení dodávky elekt iny

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném p erušení dodávky elekt iny v souladu s ustanovením
§ 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se ú astník  trhu s elekt inou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se
výroben/, zákona . 458/2000 Sb., v platném zn ní, týkající se:

dne :                 25.09.2017        od : 07:00 hod      do :  19:00 hod.
dne :                 03.10.2017        od : 07:00 hod      do :  19:00 hod.
v lokalit  :       Karolinka - ást obce: Karolinka

na t chto odb rných místech: .p.:/ .orient.:
ást obce : Karolinka

Na H ebíku 273
Náb ežní 175, 545
Pod Grap  280, 496, 499
Ra kov 177, 179, 183, 185, 187, 189, 194, 197, 198, 279, 281, 282, 283, 286, 293, 497, 498, 546, 9005,
9008
U Sokolovny 81, 83, 277
U splavu 52, 97, 107, 195
Vsetínská 82, 84, 85, 86, 87, 87/1, 87/2, 88, 89, 90, 91, 91/1, 91/2, 95, 99, 101, 103, 105, 109, 193, 196

Upozor ujeme, že tato informace nenahrazuje legislativní povinnost provozovatele distribu ní soustavy
oznamovat plánované odstávky v souladu s ustanoveními § 25 zákona . 458/2000 Sb.,
v platném zn ní, ale má pouze informativní charakter.

asový rozsah p erušení dodávky elekt iny je stanoven pouze na nezbytn  nutnou dobu.

Výše uvedené informace budou 15 dní p ed plánovaným p erušením dodávek elekt iny k dispozici
na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a následn  také rozmíst ny
v dot ených lokalitách formou oznámení.

V souvislosti s výše uvedenými skute nostmi si Vás dovolujeme požádat o informování dot ených
odb ratel  zp sobem u vás obvyklým (nap .umíst ním oznámení na ú ední desku / webové stránky,
obecním rozhlasem, ve zpravodaji apod.)

kujeme za pochopení a za spolupráci p i informování obyvatel Vaší obce.

S pozdravem

www.cezdistribuce.cz
EZ Distribuce, a.s.                                  kontaktní linka: 800 850 860


