Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánov alých praci na zařízení distribuění sousta\T - rekonstrukcí, oprav, údržbolých
a revizních prací - bude přerušena dodávka elekhické energie:

Dne 12.04.2016 od 08:00 do 09:00

obec

skalice nad

svitavou

část obce
skalice nad svitavou

Vypnutá oblast:
vypnutá bude část obce

- od domu číslopopisné 133 (u přejezdu) po konec obce směr Lhota Rapotina
- od domu číslopopisné 133 (u přejezdu) po dům číslopopisné 23 směr Mladkov
- od domu číslopopisné 34 po dům číslopopisné 23

Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribučnísoustavy je k provedení tohoto
nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 ziákona č. 45812000
Sb. ve znění pozdějšíchpředpisů (energetický zákog. Žadane odběratele el.energie o pochopení pro
toto nezbytné omezení,

Upozomění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zaíízeniza
zařízení pod napětím.
Případné použitívlastního náíradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutrré předem vždy
projednat se společností E.ON Česká republika, s.r.o.

Pro případné dalšíinformace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte www.eon.cz>
kde v části věnované disřibuci najdete další informace o přerušení dodávek elekďiny, nebo použijte
přímo adresu http :l lportal.eon.czl csl otg/.
Děkuj eme Vám za pochopení.

E.ON Distribuce, a.s.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánov anýcb praci na zařízení distribuění soustaly - rekonstrukcí, oprav, údržboých
a revizních prací - bude přerušena dodávka elekhické energie:

Dne 12.04.2016 od 09:00 do 10:00

obec

skalice nad

svitavou

část obce
skalice nad svitavou

Vypnutá oblast:
rypnutá bude část obce Skalice nad Svitavou - od domu číslopopisné 12 včetně po
dům číslopopisné 58 včetněo od d.č.p. 12 po d.č.p. l2l al22 včetně, od re§taurace "
U Staníčka" po d.č.p. 98 a 70 včetně + Českéradiokomunikace a po d.č.p. l20 a 66
včetně

Spoleěnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuění soustaly je k provedení tohoto
nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst, (3) písmeno c) bod 5 ziákona č. 458/2000
Sb. ve znění pozdějšíchpředpisů (energetický zák on). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro
toto nezbytné omezení.

Upozomění:
době přerušení dodávky elekťiny je nutné z důvodu bezpeěnosti považovat enetgetické zařizeni za
zařízení pod napětím.

V

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

Pro případné dalšíinformace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštilte www.eon.cz,
kde v části věnované dishibuci najdete dalšíinformace o přerušení dodávek elektřiny, nebo použijte
přímo adresu httpL lportal.eon.czlcsl otgl.
Děkuj eme Vám za pochopení.

E.ON Distribuce, a.s.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plránov arlých ptací na zařízení distribučnísoustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne12.04.2016 od 10:00 do 11:00

obec

ska|ice nad

svitavou

část obce
skalice nad svitavou

Vypnutá oblast:
lokalita nových RD na levé straně silnice směr Jabloňany dům číslopopisné 179 až
186

ulice od bytovek číslopopisné 163 a 164 po dům číslopopisné ll, 4,33 a 27
ulice za fotbalovým hřištěm po dům číslopopisné 52 a l23
Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel dishibučnísoustavy je k provedení tohoto
nezbytrrého koku oprávněna na ziákladě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 45812000
Sb. ve anění pozdějšíchpředpisů (energetický zák on1. Žádáme odběratele el,energie o pochopení pro
toto nezb}tné omezení.

Upozomění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpeěnosti považovat energetické zaŤizertt za
zařízení pod napětím.
Případné použitívlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elekťiny je nutné předem vždy
projednat se společností E,ON Česká republika, s,r.o.

Pro případné dalšíinformace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštilte www.eon.cz,
kde v části věnované disřibuci najdete dalšíinformace o přerušení dodávek elekířiny, nebo použijte
přímo adresu http:/lportal.eon.czl cslotgl .

Děkujeme Vám za pochopení.

E,ON Distribuce, a.s.

