V Děčíně dne 19.06.2017
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením
§ 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se
výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se:
dne :
v lokalitě :

04.08.2017
od : 07:30 hod
Šluknov - část obce: Šluknov

do : 10:30 hod.

na těchto odběrných místech: č.p.:/č.orient.:
část obce : Šluknov
nám. Míru 1, 140
Nerudova 123
Upozorňujeme, že tato informace nenahrazuje legislativní povinnost provozovatele distribuční soustavy
oznamovat plánované odstávky v souladu s ustanoveními § 25 zákona č. 458/2000 Sb.,
v platném znění, ale má pouze informativní charakter.
Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu.
Výše uvedené informace budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny k dispozici
na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a následně také rozmístěny
v dotčených lokalitách formou oznámení.
V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi si Vás dovolujeme požádat o informování dotčených odběratelů
způsobem u vás obvyklým (např.umístěním oznámení na úřední desku / webové stránky, obecním rozhlasem,
ve zpravodaji apod.)
Děkujeme za pochopení a za spolupráci při informování obyvatel Vaší obce.
S pozdravem

ČEZ Distribuce, a.s.

www.cezdistribuce.cz
kontaktní linka: 800 850 860

V Děčíně dne 19.06.2017
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením
§ 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se
výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se:
dne :
v lokalitě :

04.08.2017
od : 11:30 hod do : 14:30 hod.
Šluknov - část obce: Císařský, Šluknov

na těchto odběrných místech: č.p.:/č.orient.:
část obce : Císařský
č.p.:/č.orient. bez ulic : 48, 50, 54, 63, 242, 293, 297, 298, 299, 301, 302, 303, 309, 310, 328, 342, 373
část obce : Šluknov
Císařská 470, 471
Dr. Edvarda Beneše 5, 7, 17, 21, 37, 38, 39, 40, 49, 56, 58, 59, 68, 69, 70, 75, 79, 82, 455, 491, 504, 522, 535,
592, 607, 653, 687/2
Fibichova 95, 96, 310, 438, 447, 450, 451, 453, 477, 618, 629, 650, 862, 1085
Francouzská 53, 54, 64, 66
Haléřova 701, 1049
Husova 612, 614
Knížecí 680, 938, 1090
Luční 536, 538, 539, 540, 547, 556
Obecní 61, 62, 63
Riegrova 64, 65, 445, 448, 488, 744/2, 766/2
Upozorňujeme, že tato informace nenahrazuje legislativní povinnost provozovatele distribuční soustavy
oznamovat plánované odstávky v souladu s ustanoveními § 25 zákona č. 458/2000 Sb.,
v platném znění, ale má pouze informativní charakter.

Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu.
Výše uvedené informace budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny k dispozici
na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a následně také rozmístěny
v dotčených lokalitách formou oznámení.
V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi si Vás dovolujeme požádat o informování dotčených odběratelů
způsobem u vás obvyklým (např.umístěním oznámení na úřední desku / webové stránky, obecním rozhlasem,
ve zpravodaji apod.)
Děkujeme za pochopení a za spolupráci při informování obyvatel Vaší obce.
S pozdravem

ČEZ Distribuce, a.s.

www.cezdistribuce.cz
kontaktní linka: 800 850 860

V Děčíně dne 19.06.2017
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením
§ 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se
výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se:
dne :
v lokalitě :

08.08.2017
od : 07:30 hod
Šluknov - část obce: Šluknov

do : 10:30 hod.

na těchto odběrných místech: č.p.:/č.orient.:
část obce : Šluknov
Dr. Milady Horákové 807, 960
Hálkova 736, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793
K. H. Borovského 809, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 852, 913, 948, 958
Upozorňujeme, že tato informace nenahrazuje legislativní povinnost provozovatele distribuční soustavy
oznamovat plánované odstávky v souladu s ustanoveními § 25 zákona č. 458/2000 Sb.,
v platném znění, ale má pouze informativní charakter.
Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu.
Výše uvedené informace budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny k dispozici
na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a následně také rozmístěny
v dotčených lokalitách formou oznámení.
V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi si Vás dovolujeme požádat o informování dotčených odběratelů
způsobem u vás obvyklým (např.umístěním oznámení na úřední desku / webové stránky, obecním rozhlasem,
ve zpravodaji apod.)
Děkujeme za pochopení a za spolupráci při informování obyvatel Vaší obce.
S pozdravem

ČEZ Distribuce, a.s.

www.cezdistribuce.cz
kontaktní linka: 800 850 860

V Děčíně dne 19.06.2017
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením
§ 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se
výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se:
dne :
v lokalitě :

10.08.2017
od : 10:30 hod
Šluknov - část obce: Kunratice

do : 12:30 hod.

na těchto odběrných místech: č.p.:/č.orient.:
část obce : Kunratice
č.p.:/č.orient. bez ulic : 1, 9
Upozorňujeme, že tato informace nenahrazuje legislativní povinnost provozovatele distribuční soustavy
oznamovat plánované odstávky v souladu s ustanoveními § 25 zákona č. 458/2000 Sb.,
v platném znění, ale má pouze informativní charakter.
Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu.
Výše uvedené informace budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny k dispozici
na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a následně také rozmístěny
v dotčených lokalitách formou oznámení.
V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi si Vás dovolujeme požádat o informování dotčených odběratelů
způsobem u vás obvyklým (např.umístěním oznámení na úřední desku / webové stránky, obecním rozhlasem,
ve zpravodaji apod.)
Děkujeme za pochopení a za spolupráci při informování obyvatel Vaší obce.
S pozdravem

ČEZ Distribuce, a.s.

www.cezdistribuce.cz
kontaktní linka: 800 850 860

V Děčíně dne 19.06.2017
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením
§ 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se
výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se:
dne :
v lokalitě :

08.08.2017
od : 11:30 hod
Šluknov - část obce: Šluknov

do : 14:30 hod.

na těchto odběrných místech: č.p.:/č.orient.:
část obce : Šluknov
Bratří Čapků 646
Rumburská 560, 602, 623, 628, 640, 669, 670, 673, 675, 984, 985, 986, 987, 988
Sídliště 991, 992
T. G. Masaryka 299, 523, 678
Zahradní 1076
Upozorňujeme, že tato informace nenahrazuje legislativní povinnost provozovatele distribuční soustavy
oznamovat plánované odstávky v souladu s ustanoveními § 25 zákona č. 458/2000 Sb.,
v platném znění, ale má pouze informativní charakter.
Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu.
Výše uvedené informace budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny k dispozici
na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a následně také rozmístěny
v dotčených lokalitách formou oznámení.
V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi si Vás dovolujeme požádat o informování dotčených odběratelů
způsobem u vás obvyklým (např.umístěním oznámení na úřední desku / webové stránky, obecním rozhlasem,
ve zpravodaji apod.)
Děkujeme za pochopení a za spolupráci při informování obyvatel Vaší obce.
S pozdravem

ČEZ Distribuce, a.s.

www.cezdistribuce.cz
kontaktní linka: 800 850 860

