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Věc: Oznámení o přerušení dodávky e|ektrické energie

E.oN Ceská republika, s.r.o'' v souladu s $ 25 odst. 3 písm. c) 5.,
zákona č. 45812000 Sb', v platném znění, Vám jménem společnosti
E.oN Distribuce, a.s., oznamuje, že z důvodu plánovaných prací
na zařizeti distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické encrgre.
Rozsah přerušení je uveden v příloze.

Dovolujeme si Vás zdvořile požádat, abyste dle níže uvedených údajů,
neprodleně, nejpozděj i 15 dnů před termínem vypnutí, oznámili
přerušení dodávky elektrické energie způsobem obvyklým, např.
vyvěšením na úřední desce, vyhlášením v místním rozhlase atp.

PouŽití vlastního náhracního zdroje je možné jen pc předchozím
projednání na E'oN Česká republika, s.r.o.

S přáteIským pozdravem

E.oN Ceská repub|ika. s.r.o.
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F. A. GeÍstneÍa 21,1/6
370 49 ceské B']4ějovjce
www.eon.cT '

Í a40 Ť1 3331 t,
info@eon.cz

Naše značka
0132472a

Iednate|é:
MichaeI Féhn
Lorenz Ptonnet
Radek Lucký

sídlo spoIečn05ti:
České BudějoVice
spoIečnost je zap5ána
v obchodním rejstřiku
vedeném Kra;ským soudem
v Českých Buděiovi(ích,
oddÍ| c, vložka 15066.
|Č: 257 33 591
o|Č: cz257335g1



oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zašizení distribuční soustavy . rekonstrukcí, oprav, údržboqfch
a reviznich ptaci. bude přerušena dodávka e1ektrické energie:

E,;,., 07.11.2013 od07z20 do 15:30

[-";'ec Část obce
Boleradice Boleradice

Vypnutá oblast:

} Pastýřská od č.p. 58 a273 u kostela po č.p. 175 a 323

Dle přiložené mapky.

Děkujeme Yám za pochopení.

E.tN Česká republika, s.r.o.
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