
                                                                         V Děčíně dne 28.03.2017

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením 

§ 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se 

výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se:

 

dne :                 18.05.2017        od : 07:00 hod      do :  11:00 hod.

v lokalitě :       Chrastava - část obce: Horní Chrastava, Chrastava

na těchto odběrných místech: č.p.:/č.orient.:

část obce : Horní Chrastava

Družstevní 47, 54, 62, 64, 83

Kostelní 108, 352, 477

Richtrův vrch 3, 55, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 126, 127, 128, 130, 132

část obce : Chrastava

Družstevní 109, 110, 111, 112, 116, 118, 119, 121, 287, 305, 310

Richtrův vrch 48

Školní 70, 124, 125

Upozorňujeme, že tato informace nenahrazuje legislativní povinnost provozovatele distribuční soustavy 

oznamovat plánované odstávky v souladu s ustanoveními § 25 zákona č. 458/2000 Sb., 

v platném znění, ale má pouze informativní charakter.



Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu.

Výše uvedené informace budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny k dispozici 

na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a následně také rozmístěny 

v dotčených lokalitách formou oznámení.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi si Vás dovolujeme požádat o informování dotčených odběratelů 

způsobem u vás obvyklým (např.umístěním oznámení na úřední desku / webové stránky, obecním rozhlasem, 

ve zpravodaji apod.)

Děkujeme za pochopení a za spolupráci při informování obyvatel Vaší obce.

S pozdravem

                                                                               www.cezdistribuce.cz

ČEZ Distribuce, a.s.                                  kontaktní linka: 800 850 860



                                                                         V Děčíně dne 29.03.2017

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením 

§ 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se 

výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se:

 

dne :                 18.05.2017        od : 07:00 hod      do :  18:00 hod.

v lokalitě :       Chrastava - část obce: Horní Chrastava, Chrastava

na těchto odběrných místech: č.p.:/č.orient.:

část obce : Horní Chrastava

Frýdlantská 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 26, 27, 29, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 66, 75, 76, 77, 

79, 82, 85, 86, 88, 89, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 

113, 120, 124, 125, 129, 131, 133, 135, 136, 138, 139, 140, 150, 151

část obce : Chrastava

Frýdlantská 22, 25, 28, 71, 94, 106, 137, 165, 289, 298, 350

Upozorňujeme, že tato informace nenahrazuje legislativní povinnost provozovatele distribuční soustavy 

oznamovat plánované odstávky v souladu s ustanoveními § 25 zákona č. 458/2000 Sb., 

v platném znění, ale má pouze informativní charakter.

Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu.

Výše uvedené informace budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny k dispozici 

na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a následně také rozmístěny 

v dotčených lokalitách formou oznámení.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi si Vás dovolujeme požádat o informování dotčených odběratelů 

způsobem u vás obvyklým (např.umístěním oznámení na úřední desku / webové stránky, obecním rozhlasem, 

ve zpravodaji apod.)

Děkujeme za pochopení a za spolupráci při informování obyvatel Vaší obce.

S pozdravem

                                                                               www.cezdistribuce.cz

ČEZ Distribuce, a.s.                                  kontaktní linka: 800 850 860



                                                                         V Děčíně dne 29.03.2017

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením 

§ 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se 

výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se:

 

dne :                 18.05.2017        od : 11:00 hod      do :  15:00 hod.

v lokalitě :       Chrastava - část obce: Chrastava

na těchto odběrných místech: č.p.:/č.orient.:

část obce : Chrastava

Alšova 165

Družstevní 107

Mlýnská 87, 89, 90, 94, 102, 104, 261

Pobřežní 133, 166, 430, 479

Školní 126, 321, 331, 332, 381, 438, 713

Víta Nejedlého 95, 96, 98, 99, 101

Vítkovská 136, 283, 286, 289, 295, 308, 404, 422, 423, 424, 579, 616, 773

Upozorňujeme, že tato informace nenahrazuje legislativní povinnost provozovatele distribuční soustavy 

oznamovat plánované odstávky v souladu s ustanoveními § 25 zákona č. 458/2000 Sb., 

v platném znění, ale má pouze informativní charakter.



Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu.

Výše uvedené informace budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny k dispozici 

na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a následně také rozmístěny 

v dotčených lokalitách formou oznámení.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi si Vás dovolujeme požádat o informování dotčených odběratelů 

způsobem u vás obvyklým (např.umístěním oznámení na úřední desku / webové stránky, obecním rozhlasem, 

ve zpravodaji apod.)

Děkujeme za pochopení a za spolupráci při informování obyvatel Vaší obce.

S pozdravem

                                                                               www.cezdistribuce.cz

ČEZ Distribuce, a.s.                                  kontaktní linka: 800 850 860
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