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oÚ Cheznovice

338 06 Cheznovice čp.16

VÁŠ DoP|s ZNAČKY / zE DNE

Věc: oznámení o přerušení dodávky e|ektřiny

YáŽená paní starostko lYáŽený pane starosto,

v sou|adu s ustanovením $25, odst. 4, písmeno d, bod 6 a $25' odst. 4, písmeno e, bod 6
Energetického zákona dovo|ujeme si Vás informovat o p|ánovaném přerušení dodávky
elektřiny ve Vámispravované ob|asti a to d|e nás|edujícího harmonogramu:

NAŠEZNAÓKA VYŘ|ZUJE / L|NKA

LAIBL / 840 840 840

dne '13.8.2008 od

v obci

část obce

dne

v obci

část obce

dne

v obci

část obce

dne

v obci

8,00 do í6'00 hod.

Gheznovice (TS oká|y)

od 8,00 do í6'00

Gheznovice (TS okály)

Část obce od křiŽovatky k oká|ům, ce!á zástavba směr Strašice, směr Na
radosti,směr ke hřisti aŽ na křižovatku ke školce.

í4.8.2008 od 8,00 do 16,00 hod.

Gheznovice (TS oká|y)

Utice vIevo od strašické si|nice před obchodem Štastná a dá|e ce|á
zástavba při si|nici a při po|i směr Strašice.

í5.8.2008 od 8,oo do í6'00 hod.

cheznovice (TS okáIy)

Část obce od křižovatky k okálům, celá zástavba směr Strašice, směr Na
radosti,směr ke hřisti aŽ na křižovatku ke školce.

18.8.2008 hod.

/ r/r,

ftuTtu ' //, I.t/,ý*fu.

MísTo oDEsúNí / DNE
V Pfzni 17.7. 2008

ČEzzákazniďé s|uŽby, s.r.o., |Č: 26376547, D|Č: cz26376547,
spo|eěnostje zapsána v obchodnÍm rejstříku vedeném Krajským soudem v P|zni, oddí| C'v|ožka 16425,
Ve Věcech obchodu s e|ektřinou a distribuce e|ektřiny je oprávněna jednat na zák|adě sm|ouvy o poskýování sluŽeb
a p|né moci za jednot|ivé spo|eěnosti Skupiny ČEZ'

Kontaktní údaje pro komunikaci: P|zeň, Gu|dene rova 2577t19,3o3 z8 |tet.: 84o 84o 840' fax: 378 oo2 oo8
e-ma if : cez@cez. c.z, wv{w.cez.cz I



část obce
Ulice vlevo od strašické silnice před obchodem Štastná a dá|e celá

zástavba při silnici a při poli směr Strašice.

Proto Vás Žádáme v souladu se zákonem o obcích ě' 12812000 Sb. a v sou|adu s ustanovením
$ 2 odst.2 a s ustanovením $ 35, odst.1, zákona č,. 212003 Sb. o umístění oznámení na Úřední
desku Městského/obecního úřadu a zveřejněnÍzpůsobem v místě obvyklým.
Přerušení dodávky e|ektřiny je z důvodu zajištění nezbytných prací na zařízení distribuční
soustavy. Zádáme Vás proto o pochopení pro toto nezbytné omezení a doporučujeme Vám
provést předem potřebná opatření k zamezení případných škod na zařízeni a majetku.
Jsme si p|ně vědomi skutečnosti, Že přeruŠení dodávky e|ektřiny z naŠí strany Vám způsobí
omezení, avŠak přijměte prosím ujištění, Že časouý rozsah přeruŠení by| zvo|en pouze na
nezbytně nutnou dobu.
Rozmístění plakátů po městě/obci provedeme doposud obvyk|ým způsobem.

S pozdravem

Martina Frančeová ,7- k
ČEz zakaznické s|uŽby, s. r.o.

{-A:,L/
na zák|adě plné moci oa Črz Distribuce a. s.

ČEz zákaznické s|uŽby, s. r.o', |Č: 26376547, D|Ó: CZ2637 6547,
spo|eěnostje zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v P|zni, oddí| C,v|oŽka16425,

. ve věcech obchodu s e|ektřinou a distribuce elektřiny je oprávněna jednat na zák|adě sm|ouvy o poskýování s|uŽeb
a p|né moci za jednot|ivé spo|ečnosti Skupiny ČEZ.

Kontaktní údaje pro komunikaci: P|zeň, Gu|denerova2577119, gos za ltet.: 84o 84o 840, fax: 378 oo2 oo8
e-mail: cez@cez.cz, www.cez.cz I
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