
                                                                         V Děčíně dne 31.03.2017

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 :                 22.05.2017        od : 11:00 hod      do :  15:00 hod.

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

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

část obce : Dolní Chrastava

Vítkovská 16, 17, 60, 70, 72, 75, 79, 83, 109, 125, 133, 143, 144, 145, 146, 147, 168, 176, 179, 181, 183, 185, 

195, 198, 199, 225

část obce : Chrastava

Sportovní 130, 577

Vítkovská 80, 92, 120, 425, 435, 436, 437, 439, 440, 441, 446, 447, 451, 461, 468, 568, 571

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 30.03.2017

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 :                 22.05.2017        od : 07:00 hod      do :  11:00 hod.

v lokalitě :       Chrastava - část obce: Chrastava

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

část obce : Chrastava

Sportovní 113, 129, 305, 498, 505, 506, 507, 508, 509, 519, 577

Vítkovská 320

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 30.03.2017

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 :                 22.05.2017        od : 07:00 hod      do :  11:00 hod.

v lokalitě :       Chrastava - část obce: Dolní Chrastava

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

část obce : Dolní Chrastava

Bílokostelecká 208, 209, 210, 211, 212

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 31.03.2017

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 :                 22.05.2017        od : 11:00 hod      do :  15:00 hod.

v lokalitě :       Chrastava - část obce: Horní Chrastava

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

část obce : Horní Chrastava

Frýdlantská 58

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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