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ČeskéBudějovice,I2.9.20I4
Věc: Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Dovolujeme si Vás jménemspolečnostiE. oN Distribuce, a.s.
upozornit, že v katastru Vaší obce / Vašeho města bude z důvodu
plánovaných prací nazařizení distribučnísoustavy nutnédočasně
přerušit dodávku elektrické energie' Rozsah přerušenídodávky
elektřiny naleznete v příloze tohoto dopisu.
E.oN Distribuce, a.s.je povinna oznamovatpodle ustanovení$ 25,
odst. 5 zákona č. 45812000Sb.' o podmínkách podnikání a o výkonu
státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
(energetický zákon) započ,etia skončeníomezení nebo přerušení
dodávky elektřiny způsobemv místěobvyklým, nejméněvšak 15
dnůpředem.
Dovolujeme si Vás proto zdvořile požádato součinnost,a prosímeVás o
umístěníobsahu oznámení,kteréje v při|oze tohoto dopisu na uřední
desku městského/ obecníhoúřadu,případněo zprostředkováníobsahu
ozniímeníobyvatelůmdalšímzpůsobemv místěobvyklým, nejpozději
15 dnůpřed termínempřerušenídodávky elektřiny.
Předem děkujeme zaYáš vstřícnýpřístup.
S přátelským pozdravem
E.oN Českárepublika' s.r.o.
=.ONCeskárepublika,s.r.o.
správa
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Z důvoduplánovaných prací nazaÍízenídistribučnísoustavy - rekonstrukcí,oprav, údržboých
a revizních prací - bude přerušenadodávka elektrickéenergie:

Dne 08.10.201,4
od 08:00do 15:00
Obec
Mikulčice
Moravská Nová Ves

Cást obce
Mikulčice
Moravská Nová Ves

Vypnutá oblast:
- VYPNUTÍsn xnrÝxÁ oovrÁCNosTÍ
odběratelskátrafostanice
M.N.VesčsKyjovka(č.500633)
- YYPNUTÍsn NnrÝxÁ uovrÁcNosrÍ
M.N.Vesčs34 (č.500632)
odběratelskátrafostanice
odběratelskátrafostaniceMiku|čicečs(č.500634)- YYPNUTÍ sn NnrÝrÁ ootvtÁcNosTÍ

SpolečnostE'.oN Distribuce,a.s.jako provozovateldistribuční
soustavyje k provedenítohoto
nezbytnéhokroku oprávněna nazák|adě ustanovení$ 25 odst. (3) písmenoc) bod 5 zákonač.45812000
Sb. ve zněnipozdějšíchpředpisů(energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopenípro
toto nezbýné omezení.
Upozornění:
V době přerušenídodávky elektřiny je nutnéz důvodubezpečnostipovažovatenergetickézaŤízení
za
zaŤizenípod napětím.
Případnépoužitivlastníhonáhradníhozdtoje v době přerušenídodávky elektřiny je nutnépředem vŽdy
projednatse společností
E.oN Českárepublika,s.r.o.

Pro případnédalšíinformace volejte E.oN Zákazníckou linku 840 111 333 nebo navštivte
www.eon.cz,kde v částivěnovanédistribuci najdetedalšíinformace o přerušenídodávek elektřiny,
nebo pouŽijte přímo adresu http:l l porta|.eon.czlcslotgl,
Děkujeme Yám za pochopení.
E.ON Distribuce.a.s.

