Dobrý den,

informujeme Vás o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060752230 ve Vašem
odběrném nebo předávacím místě:
Horažďovice/Babín/41
Dne

Od

Do

Odběrné místo

EAN

08.03.2021

7:30

15:30

413472

859182400894329923

Dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné i v této době považovat za zařízení pod napětím, a
proto Vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení
případných škod na zdraví a majetku.

Provozovatele výroben elektřiny upozorňujeme na jejich povinnost zajistit přerušení dodávky
elektřiny z výrobny do vypnutého úseku distribuční soustavy.
Uvedené přerušení dodávky elektřiny se uskuteční v souladu s ustanoveními § 25 odst. 3 písm. c) bod
5 a písm. d) bod 6 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, z důvodu provádění plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy, a to v nezbytně nutném rozsahu.
Děkujeme Vám za pochopení.
S pozdravem.
ČEZ Distribuce, a. s.
NA TENTO E-MAIL, PROSÍM, NEODPOVÍDEJTE, JE GENEROVÁN AUTOMATICKY. V PŘÍPADĚ DOTAZŮ NÁS PROSÍM
KONTAKTUJTE TELEFONICKY NA LINKU 800 850 860 NEBO E-MAILEM NA INFO@CEZDISTRIBUCE.CZ.

Sídlo: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí
nad Labem, sp. zn. B 2145 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |
Kontaktní bezplatná linka ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace) |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Dobrý den,

informujeme Vás o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060752230 ve Vašem
odběrném nebo předávacím místě:
Horažďovice/Babín, kat. úz. Babín u Horažďovic, parc. č. 364/4
Dne

Od

Do

Odběrné místo

EAN

08.03.2021

7:30

15:30

413473

859182400894329930

Dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné i v této době považovat za zařízení pod napětím, a
proto Vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení
případných škod na zdraví a majetku.

Provozovatele výroben elektřiny upozorňujeme na jejich povinnost zajistit přerušení dodávky
elektřiny z výrobny do vypnutého úseku distribuční soustavy.
Uvedené přerušení dodávky elektřiny se uskuteční v souladu s ustanoveními § 25 odst. 3 písm. c) bod
5 a písm. d) bod 6 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, z důvodu provádění plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy, a to v nezbytně nutném rozsahu.
Děkujeme Vám za pochopení.
S pozdravem.
ČEZ Distribuce, a. s.
NA TENTO E-MAIL, PROSÍM, NEODPOVÍDEJTE, JE GENEROVÁN AUTOMATICKY. V PŘÍPADĚ DOTAZŮ NÁS PROSÍM
KONTAKTUJTE TELEFONICKY NA LINKU 800 850 860 NEBO E-MAILEM NA INFO@CEZDISTRIBUCE.CZ.

Sídlo: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí
nad Labem, sp. zn. B 2145 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |
Kontaktní bezplatná linka ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace) |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Dobrý den,

informujeme Vás o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060752230 ve Vašem
odběrném nebo předávacím místě:
Horažďovice/Babín, kat. úz. Babín u Horažďovic, parc. č. 364/1
Dne

Od

Do

Odběrné místo

EAN

08.03.2021

7:30

15:30

1000166829

859182400800343241

Dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné i v této době považovat za zařízení pod napětím, a
proto Vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení
případných škod na zdraví a majetku.

Provozovatele výroben elektřiny upozorňujeme na jejich povinnost zajistit přerušení dodávky
elektřiny z výrobny do vypnutého úseku distribuční soustavy.
Uvedené přerušení dodávky elektřiny se uskuteční v souladu s ustanoveními § 25 odst. 3 písm. c) bod
5 a písm. d) bod 6 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, z důvodu provádění plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy, a to v nezbytně nutném rozsahu.
Děkujeme Vám za pochopení.
S pozdravem.
ČEZ Distribuce, a. s.
NA TENTO E-MAIL, PROSÍM, NEODPOVÍDEJTE, JE GENEROVÁN AUTOMATICKY. V PŘÍPADĚ DOTAZŮ NÁS PROSÍM
KONTAKTUJTE TELEFONICKY NA LINKU 800 850 860 NEBO E-MAILEM NA INFO@CEZDISTRIBUCE.CZ.

Sídlo: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí
nad Labem, sp. zn. B 2145 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |
Kontaktní bezplatná linka ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace) |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Dobrý den,

informujeme Vás o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060752230 ve Vašem
odběrném nebo předávacím místě:
Horažďovice/Babín, kat. úz. Babín u Horažďovic, parc. č. 367/6
Dne

Od

Do

Odběrné místo

EAN

08.03.2021

7:30

15:30

1001278090

859182400801434689

Dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné i v této době považovat za zařízení pod napětím, a
proto Vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení
případných škod na zdraví a majetku.

Provozovatele výroben elektřiny upozorňujeme na jejich povinnost zajistit přerušení dodávky
elektřiny z výrobny do vypnutého úseku distribuční soustavy.
Uvedené přerušení dodávky elektřiny se uskuteční v souladu s ustanoveními § 25 odst. 3 písm. c) bod
5 a písm. d) bod 6 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, z důvodu provádění plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy, a to v nezbytně nutném rozsahu.
Děkujeme Vám za pochopení.
S pozdravem.
ČEZ Distribuce, a. s.
NA TENTO E-MAIL, PROSÍM, NEODPOVÍDEJTE, JE GENEROVÁN AUTOMATICKY. V PŘÍPADĚ DOTAZŮ NÁS PROSÍM
KONTAKTUJTE TELEFONICKY NA LINKU 800 850 860 NEBO E-MAILEM NA INFO@CEZDISTRIBUCE.CZ.

Sídlo: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí
nad Labem, sp. zn. B 2145 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |
Kontaktní bezplatná linka ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace) |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

