OZNÁMENí

O PŘERUŠENí DODÁVKY ELEKTŘINY

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

RADĚJOVICE
o

NEPUJDOU

CHATY K HERINKU

10:00

30.1.2012

')úvoliem

přerušen:

12:00

dodavky elektřiny JSou nezbytne orace na zařízeru oistrtbucru soustavy [zakon c. 458 2000 Sb - energeticky zakon.
técnto prac ,e kontro ovat stav síte a zabezpečovat
vam tak stále spolehlivou dooav u elektnny

§25, odst. 4. orsm. dl, bod 6)]. Clem

Dovolujeme s Vas proto požádat, abyste provedli potřebná opatřeni é1 zarnezrh tak pnpadnym sxodar 1 na zarizeru a majetku. Or 1 ouvarne se
a UJ štuíeme Vas.
casovv rozsah orerusem byl zvolen pouze na nezbytné nutnou dobu. Z hlediska bezpečnosti je nutno zařízení distribuční
soustavy i v této době považovat za zařízení pod napětím, zadáme Vas proto o dodrženi vscch zasad bezpeónosti.

ze

V případě dalších dotazu nas prosun kontaktujte

na f1dŠIPoruchové

lince 8/10 850 860. klem je Vam k disp01ICI 24 hodin denně. 7 dni 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:
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Z hlediska

soustavy i v této době považovat za zařízení pod napětím, žádáme Vás proto o dodrženi
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Děkujeme Vám za pochopení.
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