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České Budějovice, 23.01.2019

Věc: Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Dovolujeme si Vás jménem společnosti E. ON Distribuce, a.s. upozornit, že v
katastru Vaší obce / Vašeho města bude z důvodu plánovaných prací na
zařízení distribuční soustavy nutné dočasně přerušit dodávku elektrické energie.
Rozsah přerušení dodávky elektřiny naleznete v příloze tohoto dopisu.

E.ON Distribuce, a.s. je povinna oznamovat podle ustanovení § 25, odst. 5
zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v
energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
započetí a skončení omezení nebo přerušení dodávky elektřiny způsobem v
místě obvyklým, nejméně však 15 dnů předem.
Dovolujeme si Vás proto zdvořile požádat o součinnost, a prosíme Vás o
umístění obsahu oznámení, které je v příloze tohoto dopisu na úřední desku
městského / obecního úřadu, případně o zprostředkování obsahu oznámení
obyvatelům dalším způsobem v místě obvyklým, nejpozději 15 dnů před
termínem přerušení dodávky elektřiny.
Předem děkujeme za Váš vstřícný přístup.

S přátelským pozdravem
E.ON Česká republika, s.r.o.

Sídlo společnosti:
České Budějovice
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v Obchodním rejstříku
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Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 21.02.2019 od 07:00 hod do 15:00 hod
Obec
Horní Poříčí
Kře n
Kře n
Lazinov
Letovice
Letovice
Prostřední Poříčí

Část obce
Horní Poříčí
Dolní Poříčí
Kře n
Lazinov
Letovice
Meziříčko
Prostřední Poříčí

Vypnutá oblast:
- vypnutá bude část města LETOVICE - ulice HAVÍRNA, JEVÍČSKÁ, V DOMKÁCH, část
ulice PURKYŇOVA - ( od ulice Jevíčská po dům číslo orientační 32 /jedna strana ulice
- sudá čísla mimo dům číslo orientační 24/), část ulice HAVÍRENSKÁ - (od domu číslo
orientační 7 směr Havírna), část ulice PRAŽSKÁ - (od domu číslo orientační 82A a 82B
po dům číslo orientační 90 a 94 směr Svitavy)
- vypnutá bude obec MEZIŘÍČKO, LAZINOV - včetně Svitavice, PROSTŘEDNÍ POŘÍČÍ,
DOLNÍ POŘÍČÍ, HORNÍ POŘÍČÍ,
- vypnutá bude část obce KŘETÍN - (od kostela a domu číslo popisné 38 a 14 směr
Letovice a Lazinov, včetně přilehlých ulic, od domu číslo popisné 10 a 53 směr ke
hřbitovu, od domu číslo popisné 52 po dům číslo 139, 159, včetně domu číslo
popisné142 a 143
Odběratelská trafostanice Lazinov - Svitavice (č. 301014)
Odběratelská trafostanice Meziříčko - ČD (č. 301082)
Odběratelská trafostanice Prostřední Poříčí - Družstvo (č. 301129)
Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto
nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000
Sb. ve znění pozdějších předpisů (energe cký zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro
toto nezbytné omezení.
Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnos považovat energe cké zařízení za
zařízení pod napě m.

Případné použi vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy
projednat se společnos E.ON Česká republika, s.r.o.

Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navš vte www.eon.cz,
kde v čás věnované distribuci najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny, nebo použijte
přímo adresu h p://portal.eon.cz/cs/otg/.
Děkujeme Vám za pochopení.
E.ON Distribuce, a.s.

