
OBECNÍ ÚŘAD Cis.dopor 

DISTRIBUCE CHEZNOVICE ~5 

Došlo: 1 O ·06· 2022 

dne 30.6.202 

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality: 

Cheznovice (okres Rokycany) 
č. p.51, 76,194,195,196,197,200,232,233,271,281,282 

č.ev. 1,2, 78, 85 

kat. území Cheznovice (kód 651133): parcelní č. 1420/4 

UPOZORNĚNÍ 

Zpracovatel 

UPOZORNĚNÍ 
na odstávku elektřiny 

č.110060836907 

10:30 hodin 

Dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné i v době odstávky považovat za zařízení pod napětím, a proto 

vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení případných škod na 

zdraví a majetku. I Provozovatelé výroben elektřiny jsou povinni zajistit přerušení dodávky elektřiny z výrobny do 
vypnutého úseku distribuční soustavy. 

NEJDE VÁM ELEKTŘINA ... 
TIP: Registrujte se zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba a informace o odstávkách elektřiny budete dostávat 
e-mailem nebo SMS. U poruch zasíláme SMS s předpokládanou dobou obnovení dodávek. I Aktuální stav dodávek 
elektřiny na konkrétní adrese zjistíte snadno, rychle a bez registrace na portále Bez Šťávy (www.bezstavy.cz). 

Oznámeni o plánovaném přerušeni dodávky elektřiny publikováno dne 9. 6. 2022. Strana 1 z 2 

Linka 800 850 860 www.cezdistribuce.cz/odstavky 



151 DISTRIBUCE 

dne 30. 6. 202 

OBECNÍ ÚŘAD 
CHEZNOVICE 

Došlo: 1 O -06-
Č:.J.: • Při~: Uki. zna, 

~-11.tA h //l'N 
~~=·-- . .., .......... -e---'--

od do 

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality: 

Cheznovice (okres Rokycany) 

UPOZORNĚNÍ 
na odstávku elektřiny 

č.110060836899 

15:00 hodin 

č. p.45, 122,127,136,137,138,140,143,144,145,146, 154-163, 167, 170-187, 190,191, 193,202-209, 
211-219,226,247, 248,273,284 

č.ev. 70, 76, 77 

kat. území Cheznovice (kód 651133): parcelní č. 1428/197 

UPOZORNĚNÍ 
Dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné i v době odstávky považovat za zařízení pod napětím, a proto 
vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení případných škod na 

zdraví a majetku. I Provozovatelé výroben elektřiny jsou povinni zajistit přerušení dodávky elektřiny z výrobny do 
vypnutého úseku distribuční soustavy. 

NEJDE VÁM ELEKTŘINA ... 
TIP: Registrujte se zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba a informace o odstávkách elektřiny budete dostávat 

e-mailem nebo SMS. U poruch zasíláme SMS s předpokládanou dobou obnovení dodávek. I Aktuální stav dodávek 
elektřiny na konkrétní adrese zjistíte snadno, rychle a bez registrace na portále Bez Šťávy (www.bezstavy.cz). 
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OBECNÍ ÚŘAD Cís.dopor 

[sl DISTRIBUCE CHEZNOVICE "151' UPOZORNĚNÍ 
Došlo: 1 o -06-2022 Zpracovatel - a odstávku elektřiny 

~--r:-------l__ Č.110060837522 
C.j.: Pril.: Ukt zna, 

' 
/1'#;,v 

dne 29. 6. 2022 od 7:30 do 11 :30 hodin 

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality: 

Cheznovice (okres Rokycany) 

č. p. 11,20,21, 23,24, 30, 33, 39,46, 57,61,68, 70, 71, 73, 78, 80, 83, 84, 87, 89, 90, 94, 95, 97, 98, 100-113, 

115,116,117,119,120,121,123,125,126, 128-135, 141,142, 147-153, 164,165,166,188,189,199,210, 
220,221,223,224, 225,240,249-265, 267,269,270,274,278,279,280,285,290,292 

č.ev.69, 75, 80, 81 

kat. území Cheznovice (kód 651133): parcelní č. 130/5, 137/3 

UPOZORNĚNÍ 
Dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné i v době odstávky považovat za zařízení pod napětím, a proto 

vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení případných škod na 

zdraví a majetku. I Provozovatelé výroben elektřiny jsou povinni zajistit přerušení dodávky elektřiny z výrobny do 
vypnutého úseku distribuční soustavy. 

NEJDE VÁM ELEKTŘINA ... 
TIP: Registrujte se zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba a informace o odstávkách elektřiny budete dostávat 
e-mailem nebo SMS. U poruch zasíláme SMS s předpokládanou dobou obnovení dodávek. I Aktuální stav dodávek 
elektřiny na konkrétní adrese zjistíte snadno, rychle a bez registrace na portále Bez Šťávy (www.bezstavy.cz). 

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny publikováno dne 8. 6. 2022. Strana 1 z 2 

Linka 800 850 860 www.cezdistribuce.cz/odstavky 

I 



OBECNÍ ÚŘAD C1s.dop0r 

(51 DISTRIBUCE 
CHEZNOVICE 

·-·· .. 

Došlo: 1 O -06-2G22 
..... 

Č.j.: Přil.: 

tn~i/2 ~ 
dne 29.6.2022 od 12:00 

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality: 

Cheznovice (okres Rokycany) 

?J~ 
Zpra:;ovatr,i 

UPOZORNĚNÍ 
a odstávku elektřiny 

č.110060837528 

n 

Ukl znal, 

do 

#!ti/, ~ 

15:00 hodin 

č.p. 1-10, 12-19, 22,25-29, 32, 34-38,40-44,49, 52-56, 58, 59,60, 62, 63, 64,66,69, 72, 75, 77, 79, 82, 88, 
92, 93, 96,118,169,198,222, 227-231,234-239,241,242,243, 244,246,268,276,283,285,286,288, 
291,295,296 

č.ev.67, 68, 71, 73, 82, 83, 84 

kat. území Cheznovice (kód 651133): parcelní č. 1448/2 

UPOZORNĚNÍ 
Dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné i v době odstávky považovat za zařízení pod napětím, a proto 

vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení případných škod na 

zdraví a majetku. I Provozovatelé výroben elektřiny jsou povinni zajistit přerušení dodávky elektřiny z výrobny do 
vypnutého úseku distribuční soustavy. 

NEJDE VÁM ELEKTŘINA ... 
TIP: Registrujte se zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba a informace o odstávkách elektřiny budete dostávat 

e-mailem nebo SMS. U poruch zasíláme SMS s předpokládanou dobou obnovení dodávek. I Aktuální stav dodávek 
elektřiny na konkrétní adrese zjistíte snadno, rychle a bez registrace na portále Bez Šťávy (www.bezstavy.cz). 
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