oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zaŕízenídistribučnísoustavy - rekonstrukcí, oprav, údrŽborných

a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 21.02.2A19 od 07:00 hod do 15:00 hod

Obec
Horní Poříčí
Křetín
Křetín
Lazinov
Letovice
Letovice
Prostřední Poříčí

část obce
Horní Poříčí
Dolní Poříčí
Křetín
Lazinov
Letovice
Meziříčko
Prostřední Poříčí

Vypnutá oblast:
vypnutá bude část města LETOVICE - ulice HAVíRNA, levíčsrÁ,V DoMKÁCH, část
ulice PURKYŇOVA - ( od ulice Jevíčskápo dům čísIoorientační32 liedna strana u!!ce
- sudá číslamimo dům čístoorientační24/'), část ulice HAVíRENSKA _ (od domu číslo
orientační7 směr Havírna), část ulice PRAŽSKA _ (od domu čísloorientační82^ a82B
po dům čísloorientační90 a 94 směr Svitavy)
- vypnutá bude obec MEaŘíčKo,LAZINoV _ včetně svitavice, PRosTŘEDNĺ PoŘíČĹ
-

DoLNí PoŘíČĹHoRNí PoŘíČĹ
'vypnutá bude část obce xŘrľín - (od kosteIa a domu čísIopopisné 38 a 14 směľ
Letovice a Lazinov, včetně přllehlých u!ic, od domu číslopopisné 10 a 53 směr ke
hřbitovu, od domu čísIopopisné 52 po dům číslot39,759, včetně domu číslo
popisnél42 a 743
odběratelská trafostanice Lazinov _ Svitavice (č. 30101a)
odběratelská trafostanice Meziříčko _ čo (ľ. 3o1o82)
odběratelská trafosianice Prostřední Poříčí- Družstv o (č'. 301729)

Spo!ečnost E.oN Distribuce, a.s. jako provozovatel distribučnísoustavy je k provedení tohoto
nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení 5 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č' 458/2oao
Sb. ve znění pozdějších předpisů (energeticlcý zákon). Ž;aĺme odběratele el.energĺe o pochopení pro
toto nezbytné omezení.
Upozornění:
V době přerušení dodávĘ elektřinyje nutné z důvodu bezpečnosti povaŽovat energetické zaŕízeníza
zařízení pod napětím.

Případnépoužitívlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávĘ elektřinyje nutné předem vŽdy
projednat se společností E.oN Česká republika, s.r.o.

Pro případné dalšíinformace volejte E.oN Poruchovou linku 8OO 22 55 77 nebo navštivte \^/Ww.eon.cz'
kde v části věnované distribuci najdete dalšíinformace o přerušení dodávek eIektřiny, nebo použijte
přím o a dresu http:/ / portal.eon.cz/ cs/ otg / .
Děkujeme Vám za pochopení.
E.ON Distribuce, a.s.

