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VÁŠDoP|s ZNAČKY/ zE DNE

VYŘ|ZUJE

NAŠEZNAÓKA

/

L|NKA

LAIBL / 840 840 840

MísTo oDEsúNí / DNE

V Pfzni 17.7. 2008

Věc:
oznámenío přerušení
dodávkye|ektřiny
YáŽená panístarostkolYáŽený panestarosto,
v sou|adus ustanovením
d, bod6 a $25' odst.4, písmeno
e, bod6
$25,odst.4, písmeno
p|ánovaném
přerušení
Energetického
Vás
informovat
o
dodávky
zákonadovo|ujeme
si
harmonogramu:
elektřinyve Vámispravované
ob|astia to d|enás|edujícího
dne

'13.8.2008

od

8,00
Gheznovice

v obci

do

í6'00

hod.

(TS oká|y)

část obce

Částobce od křiŽovatky k oká|ům,ce!á zástavba směr Strašice,směr Na
radosti,směrke hřisti aŽ na křižovatkuke školce.

dne

í4.8.2008

od

Gheznovice

v obci
část obce

dne

8,00

do

16,00

hod.

(TS oká|y)

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

í5.8.2008

od

8,oo
cheznovice

v obci

do

í6'00

hod.

(TS okáIy)

část obce

Částobce od křižovatky k okálům,celá zástavba směr Strašice,směr Na
radosti,směrke hřisti aŽ na křižovatkuke školce.

dne

18.8.2008

v obci

od

8,00
Gheznovice

do

í6'00

hod.

(TS okály)

ČEzzákazniďé s|uŽby,s.r.o., |Č:26376547, D|Č:cz26376547,
spo|eěnostje zapsána v obchodnÍmrejstříkuvedenémKrajskýmsoudem v P|zni,oddí|C'v|ožka 16425,
Ve Věcech obchodu s e|ektřinoua distribucee|ektřinyje oprávněnajednat na zák|adě sm|ouvyo poskýovánísluŽeb
a p|némoci za jednot|ivé
spo|eěnostiSkupiny ČEZ'
Kontaktníúdajepro komunikaci:

P|zeň,Gu|denerova 2577t19,3o3z8 |tet.:84o 84o 840' fax: 378 oo2 oo8
e-ma if: cez@cez. c.z,wv{w.cez.cz I

částobce

Ulice vlevo od strašické silnice před obchodem Štastná a dá|e celá
zástavba při silnici a při poli směr Strašice.

ProtoVás Žádámev souladuse zákonemo obcíchě' 12812000
Sb. a v sou|adus ustanovením
$ 2 odst.2a s ustanovením
$ 35, odst.1,zákonač,.212003Sb. o umístěníoznámenína Úřední
desku Městského/obecního
úřadua zveřejněnÍzpůsobem
v místěobvyklým.
Přerušenídodávky e|ektřinyje z důvoduzajištěnínezbytnýchprací na zařízenídistribuční
soustavy.Zádáme Vás protoo pochopenípro toto nezbytnéomezenía doporučujeme
Vám
provéstpředempotřebnáopatřeník zamezenípřípadných
škodna zařízenia majetku.
Jsme si p|něvědomi skutečnosti,
Že přeruŠení
dodávkye|ektřinyz naŠí
stranyVám způsobí
omezení,avŠakpřijměteprosímujištění,
Že časouýrozsah přeruŠení
by| zvo|enpouze na
nezbytněnutnoudobu.
Rozmístění
plakátůpo městě/obciprovedemedoposudobvyk|ým
způsobem.
S pozdravem

{-A:,L/

MartinaFrančeová
,7- k
ČEz zakaznickés|uŽby,s.r.o.
na zák|aděplnémocioa Črz Distribuce
a. s.

.

ČEz zákaznické s|uŽby,s. r.o', |Č: 26376547,D|Ó: CZ2637 6547,
spo|eěnostjezapsána v obchodnímrejstříkuvedenémKrajskýmsoudem v P|zni,oddí|C,v|oŽka16425,
ve věcech obchodu s e|ektřinoua distribuceelektřinyje oprávněnajednat na zák|adě sm|ouvyo poskýování s|uŽeb
a p|némoci za jednot|ivé
spo|ečnostiSkupiny ČEZ.
Kontaktníúdajepro komunikaci:

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

ml

