
D. a Horní Třešňovec

IEI OZNÁMENí O PŘERUŠENí DODÁVKY ELEKTŘINY

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

od Watter Jet ke škole

12.5.2011 8:00 18:00
iuvor mf' prr, c:;~ r1' dodávky =lekt! r'y j •sou neloytne price n,) Idr'ZW11 ostnbuc n ~OlJo,t'Ny zákon Č. ,1-~)8/2000 ~t;. .nerqetlc-y zako "

~?6, odst. 4, prsrn. dl, bod 6)]. Cílem těchto prací je kontrolovat stav sitě a z ibezpecovat Varn tak staie spolehlivou dodávku elektrinv

r )ovolujeme SI ve.. proto požádat, abyste provedli potřebná opatrem, c1 za neLili tak případnym sxodárr na zanzeru 1 majetk.; Orl CUVWY10 ~ E'

1 UJ šťujeme vas, ze ČdSOVY rozsah přeruseu by' zvolen po.ize na neloytm m..tnOJ dobu Z hlooska oezpeónoit je nutno zařízení distribuční
soustavy i v této době považovat za zařízení pod napětím, žádarr-e Vns proto o dodr 7ení vsecn 18Sdd oezpec-icstr.

V případě dalsich dotazů nás prosím kontaktujte na naší Poruchove lince 840 850 860, která je Vam k dispozici 24 hodin ch.mne. 7 dni v tydnu

Děkujeme Vám za pochopení.

ČEZ Distribuce, a. s.
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od školy k bytovce a zadem ke kravínu

IS OZNÁMENí O PŘERUŠENí DODÁVKY ELEKTŘINY

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

Horní Třešňovec

12.5.2011 8:00 18:00
DŮVOdem přcrusoru dodavkv elektr ny jsou n<;lbytné práce na zař'zení d stnbuč-n soustavy [zákon Č. 458/2000 St. LrergetlC't<y lak"J!'.
§25. odst. 4. pism. dl. bod 6)]. Cí em těchto prací je kontro ovat stav srté d zabezpečovat Vám tak stá e spolenhvo.i clodavku 8 ektr ny.

[Jovolujeme SIVás proto požádat, abyste provedl potřebná opatřeru, a zarnez.h tak přroadnyrn skodam na zařízení a r-iajetku. 0r"1 OdVd'11t..St..
H Ujišťujeme Vás, ze časový rozsah přerušení byl zvolen pouze na nezbytně nutnou dobu. Z. hlediska bezpečnosti je nutno zařízení distribuční
soustavy i v této době považovat za zařízení pod napětím, žádáme Vás proto o dodržeru všech zásad bezpečnosti.

V případě dalších dotazu nás prosim kontaktujte na naší Poruchové lince 840 850 860, ktera je Vám k dispOZICI24 hodin denné. 7 dni v týdnu.

Děkujeme Vám za pochopení.

ČEZ Distribuce, a. s.
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[51 OZNÁMENí O PŘERUŠENí DODÁVKY ELEKTŘINY

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

Horní Třešňovec
od bytovky po hřiště

Dúvodern prerus-in dodavky »lektnny jsou rezbytné práce na zařízeni drstnbucní soustavv za-cen C'. 4':'8/2000 Sb. c'rlcrLlctlcky l'lkC)'1
§25, odst. 4, pism d). bod 6) . Cllem těchto praci je kontrolovat stav síté a zabezper-ovat varn tak sta e spolehlivou dodav-c.i elfll<..tnr'y

Dovolujeme SI Vás proto pozádat abyste provedli potřebná opatřeni, a za-nez.h ta« pr'padnyrr ŠKodám na zanze-u a p"'':ljdl<..uOrlulMw'E' ~E'

ci ujlstujeme Vás, že časovy rozsah přerušení byl zvolen pouze na nezbytně nutnou dobu Z hlediska bezpečnost je nutno zařízení distribuční
soustavy i v této době považovat za zařízení pod napětím, žádáme Vás proto o dodrženi všech zásad bezpecnosn.

V přrpadé dalších dotazů nás prosim kontaktujte na naší Poruchové lince 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, / dní v týdnu

Děkujeme Vám za pochopení.

ČEZ Distribuce, a. s.
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[SI OZNÁMENí O PŘERUŠENí DODÁVKY ELEKTŘINY

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

Horní Třešňovec
od hřiště po Mariánskou horu

[)",vcde'l1 preruse- I dodávky elektřiny JSou nubytrEl prace na zarizcnl dist-ibucní soustavy [Zé'kCl'lC. 458/?000 So E'r1('rgotcký zaxon
§2b odst. 4, písmodl, bod 6)]. Cílem těchto prací je kontrolovat stav sne a zabezpecovat Vám tak stále spolehlivou dodavku ellJkFiny.

Dovolujeme si Vns proto požádat, abyste provedli potřebná opatren, a zamezili tak prípadnym skodarn 'lél zařizeru a maje-tku Om ouvarre ~)E'
a l,j'štujeme Vás že casový rozsah přerušeru byl zvolen pouze na nelbyt"8 'utnou dobu.! h <;diskd bezpečnost je nutno zařízení distribuční
soustavy i v této době považovat za zařízení pod napětím, zácárne Vas proto o dodržeri všech zasac bezpečnost,

V připade dalších dotazu nas prosím kontaktujte na nasi Poruchové lince 840 850 860, ktera je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dni v tydnu.

Děkujeme Vám za pochopení.

ČEZ Distribuce, a. S.
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