
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu pltinovaných prací nazaŤízeni distribuční soustaly - rekonstrukcí, oprav, údržbových
arevizníchprací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 15.06.2017 od 08:00 do 13:00

obec ča.t obce
Dolní Třebonín prostřední svince

Vypnutá oblast: Prostřední Svince

Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto
nezbytného kroku oprávněna nazál<ladé ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zál<onač.45812000
Sb. ve zněnípozdějších předpisů (energetický zakon). Žaaarne odběratele el.energie o pochopení pro
toto nezbýné omezení.

Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zaíízeni za
zařízení pod napětím.

Případné polůítí vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elekřiny je nutné předem vždy
projednat se společností E.ON Česká republika, s.r.o.

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 přerušení dodávek elektřiny, nebo použijte
přímo adresu http: l lportal.eon.czl csl otgl .

Děkujeme Yám za pochopení.

E.ON Distribuce, a.s.
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Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z dŮvodu pltínovaných prací nazaŤizeni distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
arevízníchptací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 15.06.2017 od 12:00 do 16:00

obec ča.t obce
Dolní Třebonín Horní Svince

Vypnutá oblast: Horní Svince

Spoleěnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustaly je k provedení tohoto
nezbYného kroku oprávněna nazákJadé ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákonač.45812000
Sb. ve znérupozdějších předpisů (energetický zekon). Žaaame odběratele el.energie o pochopení pro
toto nezbytné omezeni.

Upozornění:
V době přerušení dodávky elekřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zaŤízenjza
zařizeru pod napětím.

Případné použiti vlastního nábradního zdroje v době přerušení dodávky elekťiny je nutné předem vždy
projednat se společností E.ON Česká republika, s.r.o.

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 přerušení dodávek elekřiny, nebo použijte
přímo adresu http: l l portal.eon.czl csl otgl .

Děkujeme Y ám za pochopení.

E.ON Distribuce, a.s.
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