
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
z důvodu pliínovďtých plací na zařízení distribuční sousta\,ry - Iekonstrukci' oprav' údrŽbo.\"ých
a revizních praci - bude přerušena dodrívka elektrické energie:

Dne 08.06.2016 od 07:00 do 17:00

obec Část obce
Křetín Dolni Poříčí

Vypnutá oblast:
vypnutá bude část obce Do|ní Poříčí napájená z distribuční trafostanice Dolní
Poříči obec 300927 . (mimo vodárny)

společnost E.oN Distribuce, a.s.jako provozovatel distribuční soustavyje k prcvedení tohoto
nezb}'tného koku oplávněna na ziík]adě ustanoveni s 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 ztikona č. 458/2000
sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zá,kon). zádi\ne odběratele el.eoergie o pochopeni plo
toto nezbytné omezeni.

Upozomění:
V době přerušení dodávky eleldřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické aiizenj za
zařízeni pod napětím.

Případné pouŽití vlastniho nííbÍadního zdroje v době přerušení dodávky elekainyje nutné předem vždy
plojednat se společností E.oN Česká republik4 s.r.o'

PIo připadné další informace volejte E.oN Poruchovou lfuku 800 22 55 77 nebo navštilte www.eon.cz,
kde v částí věnované distribuci najdete další informace o přerušení dodávek elelrÍřiny' nebo pouájte
piimo adresu hnp:i/ponal.eon.c/cs/otgr.

Děkujeme Vám za pochopení'

E.ON Distribuce, a,s.



oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zaízení distÍibuční soustavy - Íekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizrích prací - bude přerušena dodrávka elektrické energie:

Dne 14.0ó.201ó od 07:00 do 17:00

obec Část obce
Křetín Dolní Poříčí

Vypnutá ob|ast:
rypnuíí bude část obce Dolní Poříčí napájená z distribuční trafostanice Dolní
Poříčí obec 300927 . (mimo vodárny)

Společnost E.oN Distribuce, a.s' jako provozovatel distdbuční soustavy je k provedení tohoto
nezb;'1ného li:roku opá.vrrěna na základě ustanovení $ 25 odst' (3) písmeno c) bod 5 ztíkona ě. 458/2000
sb. ve znění pozdějšícb předpisů (energeticlcý zákon)' Žádáme odběratel€ el.enelgie o pochopení pro
toto nezb}4né omezeaí.

Upozomění|
V době přerušení dod'ívky elekEiny je numé z důvodu be4ečnosti považoýaÍ eneÍgetické zúizeni zA
zařízení pod napětím.

Případné pouátí vlasmiho nríhradního zdroje v době přerušení dodáv$ elekťiny je nutné předem vždy
plojednat se společností E.oN Česki lepubliká' s.r.o.

Pro případné další iďormace volejte E.oN Poruchovou lbku 800 22 55 77 nebo navštil't9 www.eon.cz,
kde v části věnované distribuci Dajdete další informace o přeťušení dodávek elelrÍřiny' nebo pouájte
přímo ad|esu http://porta1.eon.c/cs/otý.

Děkujeme vám za pochopeni.

E.ON Distribuce, a.s. 
'



Oznámení o přerušení dodávlry elektrické energie
Z důvodu pliínovaných prací na zďízení distdbuění sousta\Y - Iekonstrukcí, oprav, údržboých
a revizních praci - bude přentena dodár ka elektrické energie:

Dne 16.06.2016 od 07:00 do 17:00

obec Část obce
Křetín Do|ní Poříčí

vypnutá oblast:
rypnutá bude část obce Dolní Poříčí napájená z distribuční trafostanice Dolní
Poříčí obec 300927

spol9čnost E.oN DisÍÍibuce, a.s. jako provozovatel distibuění soustalT je k provedení tohoto
nezb}flého lcoku opnávněna rra zrikladě ustanovení $ 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona ě, 458/2000
sb. ve znění pozdějšich předpisů (energetický zikon). Žádáme odběIatele el.enelgie o pochopení pro
toto nezbytrré omezení.

Upozomění;
v době pierušeni dodávky elel1řiny je nutné z důvodu bezpečnosti povaŽovat enelgetické zpiizpni za
zďízení pod Dapětím.

Případné pouátí vlastnfio oá.bradního zdro.je v době přerušení dodávky elelďiny je nutné předem vždy
projednat se společností E.oN Česká republika, s.r.o.

Pro případné další iďomace volejte E.oN Poruchovou lilku 800 22 55 77 nebo navšti\.te www.eon.Qz'
kde v části věnované distribuci najdete další iďormace o přerušení dodávek elekÉiny, íebo pouájte
přímo adŤesu http://portal.eon.culcs/otg

Děkujeme Vám za pochopení'

E.ON Distribuce. a.s.



oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
z důvodu plálovaných prací na zařízení distribuční soustary - rekonstrukcí' oprav, údržboých
a revianích prací - bude pierušena dodávka elektrické energie:

Dne 21.0ó.20ló od 07:00 do 17:00

Obec Část obce
Křetín Dolní Poříčí

V1anutí oblast:
rypnutá bude část obce Dolní Poříčí napájená z distribuční trafostanice Do|ní
Poříěí obec 300927. (mimo domu ěíslo popisné23,26 a vodárny'1

Společnosr E.oN Distdbuce, a.s. jako provozovatel ďstibučni soustavy je k provedení tohoto
nezbyt!ébo koku oprávněna na základě ustanovení $ 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000
sb. ve atění pozdějších předpisů (energetický z'é!t.on). ŽádiLee odběratele el.eDergie o pochopení pro
toto úezb}'1Ílé oBezení.

Upozomění:
V době přerušení dotlívky elektřiny je nuaé z důvodu bezpďnosti považoyď eíleÍgdické zařizeni z^
zařízení pod napětílo.

Případ!é použití vlastrího nábmdníbo zdroje v době přerušení dodívky elektřiny je nublé předem vždy
projedlat se společností E.oN Česká republik4 s.r.o.

Pro pípadíé další informace volejte E.oN Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navšti!'te www.eon.cz'
kde v části věnovaoé distribuci najdete další iďormace o přerušení do&ívek elekřiny, oebo pouŽijte
přimo adresu hnp://ponal.eon.czf cýotg/.

Děkujeme Vám za pochopeď.

E.ON Distribuce, a.s.


