Odesláno datovou zprávou na:
lDDS: 4m2akm2 (Obec Strojetice)

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060816492
Dovolte, abychom Vás informovali o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie
v katastru Vašíobce dne 15. 2,2022 od 8:00 do 16:00 v rozsahu uvedeném v příloze
této zprávy.
Energetický zákon nám ukládá povinnost oznamovat plánovanou odstávku nejméně 15 dní

před její realizací, tj. omezením nebo přerušením dodávek elektrické energie.

Na základě uvedeného si Vás dovolujeme požádat o součinnost při informování Vašich
obyvatel zveřejněn ím při loženéhooznámen í na úřed ní desce, internetových stránkách
a případně i dalším způsobem v místě obvyklým.

Přerušení dodávky elektrické energie je nutné z důvodu plánovaných prací na distribuční
soustavě, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek elektřiny.
Zasílání oznámenío plánovaných odstávkách e-mailem nebo SMS simůžesjednat každý
zákazník ke svému odběrnému místu jednoduše a zdarma na
popř. jsou tyto infonmace k dispozicitaké na
, a to vždy
nejpozději 15 dnů před konáním odstávky,
Děkujeme Yám za spolupráci a zveřejnění přiložených podkladů Vašim obyvatelům.

S pozdravem

Mgr. Ondřej Horák
Vedoucí odboru Obsluha pro veřejný sektor
črz oistribuce, a. s.

Děčin - DěčínlV-Podmokly, Teplická 874/8, PsČ 405
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Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:
Keblov (okres Benešov)
část obce keblov

č. p. 1-6"16, 18,20,21,23,24,25,26,32,37,38,41,42,44-60,62-66,68,72-81,89
část obce sedIice

č, p.24

Loket (okres Benešov)
část obce kačerov
č. p. 1 , 2, 3, 5,6, 8, 9, 1 0, 1 1, 13, 14, 15, 16, 18-24
č, ev. 5
kat. územ í Kačerov (kód 702927): parcelní č. 1 4217
část obce Němčice
ě. p.,1-1 3, 15-22, 24, 25,
č. ev. 1,6

27

kat. územíNěmčice u Dolnich

-34, 36

Kralovic (kód 702935): parcelní ě,27616

Strojetice (okres Benešov)
č. p.64

Dotčenézaíizenídistribučnísoustavy je nutné i v době odstávky považovat za zařizení pod napětím, a proto
vás žádáme o dodrženívšech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných kzamezení případných škod na
zdraví a majetku, Provozovatelé výroben elektřiny jsou povinni zajistit přerušení dodávky elektřiny z výrobny do
vypnutého úseku distribuční soustavy,

na

Registrujte se zdarma
a informace o odstávkách e|ektřiny budete dostávat
e-mailem nebo SMS. U poruch zasíláme SMS s předpokládanou dobou obnovenídodávek. Aktuálnístav dodávek
elektřiny na konkrétní adrese zjistíte snadno, rychle a bez registrace na
)

portále

oznámení o plánovaném přerušení dodáVky elektřiny publlkováno dne 25.1.2022
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