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E.ON Distribuce a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

České Budějovice, 23.03.2020

Věc: Zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Dobrý den,

oznamujeme Vám, že z důvodu neuskutečnění plánovaných prací na
zařízení distribuční soustavy nebude přerušena dodávka elektrické energie
v katastru Vaší obce/Vašeho města tak, jak jsme Vás informovali naším
oznámením zn. 200110862.
Rozsah původně oznámeného přerušení dodávky elektrické energie je
uveden v příloze.

Dovolujeme si Vás proto zdvořile požádat o součinnost, a prosíme Vás
o umístění obsahu oznámení, které je v příloze tohoto dopisu na úřední
desku městského / obecního úřadu, případně o zprostředkování obsahu
oznámení obyvatelům dalším způsobem v místě obvyklým.
Předem děkujeme za Váš vstřícný přístup.

S přátelským pozdravem

E.ON Distribuce. a.s.
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Zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu neuskutečnění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí,
oprav, údržbových a revizních prací - nebude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne
24.03.2020

 
od 11:30

 
do 24.03.2020

 
13:30

Obec
Křetín
Křetín
Vranová

Část obce
Dolní Poříčí
Křetín
Vranová

Původně oznámená vypnutá oblast:
Křetín - od domu číslo popisné 14 a kostela směr Letovice a Lazinov včetně přilehlých ulic (nebude
vypnuta lokalita výstavby nových RD napájených z TS Rodinné domy /na konci obce směr Letovice
po levé straně dům číslo popisné 164 až 173/) - od domu číslo popisné 10 a 53 směr ke hřbitovu -
od domu číslo popisné 52 po dům číslo popisné 139, 159 včetně domu číslo popisné 142 a 143 Dolní
Poříčí - dům číslo popisné 2 a 4

Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto
nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č.
458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie
o pochopení pro toto nezbytné omezení.

Upozornění:
Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte
www.eon.cz, kde v části věnované distribuci najdete další informace o zrušení přerušení
dodávek elektřiny, nebo použijte přímo adresu http://portal.eon.cz/cs/otg/.

Děkujeme Vám za pochopení.

E.ON Distribuce, a.s.


