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Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČeZ OistriOuce, a. s., siVás dovolujeme
informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 1 10060768151 ve Vašíobci / městě:
Nová Ves
Dne

od

Do

03.05.2021

7:30

11 :30

Upřesnění rozsahu plánovaného přerušenídodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst
naleznete na našich webových stránkách https://www.cezdistribuce.czlodstavky.
Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému
individuálnímu zasíláníoznámenío poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny.

Oznámenío plánovaném přerušenídodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě
obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.
Přerušení dodávky elektřinyje plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací
spojených se zajištěním bezpečnéhoa spolehlivého provozu distribučnísítě,
Děkujeme Yám za vstřícnost a pochopení.

S pozdravem.

Sídlo: Děčín,DěčíntV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v
tJstí nad Labem, sp. zn. B zt+s 1lČ: 24729035,Dlécz24729035 |e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz I
Kontaktní bezplatná linka ČEz Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace)
zasílací adresa: CEZ Distribuce, a. s,, Plzeň, Guldenerova2577l19, PSC 326 00
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Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:
Nová Ves (okres Rychnov nad Kněžnou)
č. p.2, 3, 4, 26,60,

61 , 63, 64, 65, 67, 68

upozonruĚruí
Dotěené zařízeni distrlbučnísoustavy je nutné i v době odstávky považovat zazařízeni pod napětím, a proto
vás Žádáme o dodrženívšech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných kzamezení případných škod na
zdraví a majetku. I Provozovatelé výroben elektřiny jsou povinni zajistit přerušení dodávky elektřiny z výrobny do
vypnutého úseku distribučn í soustavy.

NEJDE VÁM ELEKTŘlNA...
TlP: Registrujte se zdarma na www.cezdistribuce.czlsluzba a informace o odstávkách elektřiny budete dostávat
e-mailem nebo SMS. U poruch zasíláme SMS s předpokládanou dobou obnovenídodávek, I Aktuálnístav dodávek
elektřiny na konkrétní adrese zjistíte snadno, rychle a bez registrace na portále Bez Št'ávy(www.bezstavy,cz).
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Albřechtice nad orlicí
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