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Věc: Oznámení o přerušení dodávlry elektrické energie
Dovolujeme si Vás upozornit, že v katastru Vašíobce / Vašeho města bude
z důvodu plránovaných prací nazaŤízeni distribučnísoustavy nutné dočasně
přerušit dodávku elektrické energie. Rozsah přerušení dodávky elekřiny
nalemete v pří|oze tohoto dopisu.

E.ON Distribuce, a.s. je povinna oznamovat podle ustanovení § 25, odst. 5
zákonač, 45812000 Sb., o podmínkách podnikrání a o výkonu státní správy
v energetichých odvětvích a o zrrrěně někteých zrákonů (energetický
zákon) započetía skončení omezení nebo přerušení dodávky elekffiny
způsobem v místě obvyklým, nejméně však 15 dnů předem.
Dovolujeme si Vás proto zdvo řlle požáÁato součinnost, a prosíme Vás
o umístěníobsahu oznétmení, které je v příloze tohoto dopisu na uřední
desku městského / obecního úřadu, případně o zprostředkování obsahu
oznámeni obyvatelům dalšímzpůsobem v místě obvyklým, nejpozději 15
dnů před termínem přerušení dodávky elektřiny.
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Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací nazaíízenídistribučnísoustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbov}cha revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne
28.08.2019 od

07:30

do 28.08.201914:30

čá.t obc"
Lomy

Obec

člunek

Vypnutá oblast:
celá obec Lomy Vojenská střelnice a obalovna -bez omezení oznámeno v místě plakáty
Spoleěnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribučnísoustavy je k provedení tohoto
nezbytného kroku oprávněna nazákladé ustanovení § 25 odst, (3) písmeno c) bod 5 zákonač.
45812000 Sb. ve znénipozdějšíchpředpisů (energetichý zákon). Žaatme odběratele el.energie
o pochopení pro toto nezbytné omezení.

Upozornění:
ýdobě přerušení dodávky elekřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické
zaŤízeníza zařízení pod napětím.
Případné použitívlastrúho náhradního zdroje v době přerušení dodávky elekřin} je nutné
předem vždy projednat se společnostíE.ON Česká republika, s.r.o.
Pro případné dalšíinformace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte
www.eon.cz,kde v části věnované distribuci najdete dalšíinformace o přerušení dodávek
elektřiny, nebo použijte přímo adresu http ://portal .eon.czl csl otgl .
Děkuj eme Y
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za pochopení.
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