Ozttánrcttí tl pi,t,rušcní dotllir kr elektfické ellcrgic
Z dúvodu plánov!úých placi nazalizeni dútribučni sousIaly _ rckoňslrukci, opiav, údržbo!ých
a íc.i/n cl- ol^, _ budc pl,L?ťnJ.odďt -4,1i.leclc,ci.,

Dne 1Ó.05.20l7.ďřr?!0r!6.ítll[l0

vyPnutá oblá§t: trafostaDice Tř§lěnic€
uv€dené

třafostaDic€

-

RD (62ll27)

litvť!:laÉ

_

část obce nspájená ž

společnost E,oN Dislribuce, a s, ja].o póvozoÝaiel distíibučnisoustavy je k Fovedeni tohoro
Ďezbytnéno kmtu opláv!ěna na z'lladě usl oveni § 25 odst, (3) pismmo c) bod 5 zákona č. 458/2ooo
sb, v€ aěni pozdějšiclr pitdpisů (eieBetický záron). Žádáme odběratele el,eneBie o pochopeni pD

v

době přerušeni dódáýky elektii.y jc nuiné z dúvodu bezpečnosti považovát energeúckézalizeni za

Prp"dŤpoL2,,laJl,lonúmdn,hoZd|oievdobapfuru.en,oooa\k\el(llilnJielL
ploiednal se sooecnoíi E oN cestaieĎublllJ \ ro

.l.eoťm \ldj

Pro připadné dlBi nrformacc lolejle E.oN Porucholou linku 8oo 22 55 ?7 Ďebo navšd\re M.eon,cz,
kde v části věnoveé dislribuci najdete dalši inloma€ o přerušení dodávek elektřiny, nebo použijte
piíno adEsu hitp://porial,@n,czlcýotď,

DěkUjene Váfo za pocbopeni

()znánrcni rl ;li,cltršeni dotllivll1, cIektrické energic
Z dúvodu plánoliných pnci n. z.iizeni dhtribučni soushv} rekonšrukci, oprav, údížbo!ých
d leLi 1, l fl a, _ h,d.
L, nJ Jool\l,, e,e\,,n lc l l cl8i.

la

Dne ló.0520l7 od 12:30 do 14:30

vypnutá oblást: trafo§táíice Trstěnice
uvcdcnó tmfostáni.e

-

snrkowký (620230) _ část obc€ napájená z

spoIeóno§ E,oN Dislribuce, a,s, jako povozovatel disttibuóni soustaly je k piovedeni tóhoio
nezbyiného koku oprávněm na ákladě Usteovenl § 25 odsl. (]) písmeno c) bod 5 zálom ě,458/2000
sb. ve zněni pozdéj šich pied pi sú (eM8eiický ákon) Žádáne odběFlele el,enelgie o pochopeni prc

v

době pi€rušeni dodávky

€lektlinyje

nuíéz dúlodu bezpď.osti považovat en€rgetické zálizeni za

Piipadné použiti vlastuibo náhiadniho zdrcje v době pierušeni dodávky elekři.y je nDiné pl€deň
pújedmt se spol€čnosti E oN Č€skárepublika, s,Ť.o,

vždy

Prcpňpadnédalšiinloifuace volejteE,oN Poruchovoulinku 800 22 55 77 nebo mvšlivte rM,eon.cz.
kde ! části !ěnované dhlribuci Mjdeie dalši inforfuace o přefušeni dodávek elektiiny. n€bo použúle
přifu o

ad6u htlp://poíal.eon!/cýoť,

DěkUjene

váh

za pochópeni.

Oznántcní o přelušení dodávky clektrickó energie
_
npn!, Udnbuvy.h
/ divodL pho\fuychpÉcl fu di/enl d:{nbučnlsusuv) ,eIonstruLu,
áRq/nnl, pla _ bude pŤru§cna oooa\Laele\ljcLé energ,e

Dú. ló.05.20l7 od

10|00 do 12:00

VypnUlá oblrst: traíostinicc Trstěíi.e - Pavlíček(ó20229)
nr.detré trnlbsi.nice

- část obce

napáj.ná z

§,jaLo a,o\oJ,a,eloi5ú bu,ni,oL{a,y'e
5 zikona č,458D000
rro.u oorarncra ra áIlaoé U9lano\e1, § 2' od", í]] pFmeno c) bod
pochopeni pio
"l,r,n.eno
ii, "i. ,+,, w.o"li,. . p,"ap,, " l e el éťl,,l}/aNon l, ž,oane ,,d|eralel" el,energie o

\nole.no§.

! oN D,,!iolle.

YŤ"TJiTi",.", u*r*,

d

2}iuni za
nutné z důvodu bezpečnosti považoÝat enelgeiické
""o,iiny.je

elťkl-in) Je 1úh' pEde n \žd,
Pi fudne oou/i,,llb,1,1,o rúEon, to Z,llo e \ dooě felL'e1l doJ^"v
Dfu|ednď ý spok( noýl E oN Če+a republjla.s,r,o
nebo úvšlivle \M,eon,cz.
8oo 22 55
Pro pi|ogdne ddšLLnformM voleJte E,oN Poíuchulou lnjku
'7 elektřiiy, nebo po!žijle
[tléi casU Ýéno\úédskibucinajdcle dalši into n4e o pierušeDi dodávek
přiúo adÉsu htlp://porlal,eon,c/cs/oiď.

Děkujeme vám za Pochopeni,

()znlinrení o př,ertlšcni (lo(lil\ Ii\ clel(tl,ick(, cllcrgic
Z d ůvodu pláno! aných pmci naařizni dnlljbučni soustavy_ rckonslrukci, opÉv. údÉbových
J E\ j/ i.h pra. l _ bJdc p,.,L(,, Jodd\Li ele. l., ke ",el g š

Dne 29,05.2017 od 07:30 do

l0:3)

v}pnutí oblasl: trafoÝa ni(e Trstěnice

uredenélřáfoÝani(e

_

obec (ó20223r

D('q.'Lr

_

čásl obce n.pájená z

společnosl E,oN Distribuce, a,s,jako povozovatel di sttib učň i souslavyje k pmvedeni loholo
koku opávněňa na ákladě ustanoveni § 25 odsl. (]) pismeno c) bod 5 zjlona ó,453/2ooo
sb. ve znéui pozdějšicn pt€dphú GĎďgelický ákon), Žádáne odběralele el enersie o pochopeni pro

nezb},lného

v

době pérušenidodávky

elelťinyje nutné z důvodu bezpečnosli považolat enersetické zařizeni 2a

Pl,p"d1. ooL2ll. .l){nlho l,úmdnl\o zdmie \ Jooe preru,enI doda\k) ele1,1in) jc rUl,e nie,(m
pmjťdnď \ť 5lDlecnosu E,oN cesl. íepúhlll4s ío,

lroJ

Pro plipadné další inlornace volejte E,oN Poncbovo! linlu 800 22 55 77 nebo navšiivte \M,eon.cz,
kd9 v čásli !ěĎovhé di stribu ci mj detc dal š í i n lbmlce o pierušeni dod áv€k el ekili ny, ň€bo po užij le
přinro adrsu hltp:/poíal,eon c?]cýo€/,

Děkuj€me

ván za pochopeói.

