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Oznámeni o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací bude přerušena dodávka elektrické energie:
-

-

Dne
18.10.2019 od 07:00

do 18.10.2019 16:00

Část obce
Blansko

Obec
Blansko

Vypnutá oblast:
ulice Svitavská, domy č. 4, 6, 8, 10, 12, 14 ulice Sv. Čecha ulice Rožmitálova od železničního
přejezdu po ČSOB domy č. 8 38 (sudá čísla), 15, garáže podél železniční tratě ulice Vodní od
ul. Rožmitálova po ul. K.J.Mašky (kromě domů č.o. 3A, 5, 4, 4A + garáže v blizkosti) tenis. kurty
Poznámka: Četnost vypínání je vyvolána investicí města Blanska (lufo.: odbor investičního a
územního rozvoje) Dodavatelskou firmou bude probíhat oprava mostu u Salmova mlýna, kde se
nachází naše zařízení a z bezpečnostních důvodů musí dojít k jeho vypnutí. Vzhledem k náročnosti
opravy bude docházet v měsíci říjnu k častějším odstávkám el. energie.
-

-

Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto
nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č.
458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie
o pochopení pro toto nezbytné omezení.
Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické
zařízení za zařízení pod napětím.
Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné
předem vždy projednat se společností E.ON Česká republika, s.r.o.
Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte
www.eon.cz, kde v části věnované distribuci najdete další informace o přerušení dodávek
elektřiny, nebo použijte přímo adresu http://portal.eon.cz/cs/otg/.
Děkujeme Vám za pochopení.
E.ON Distribuce, a.s.
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Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací bude přerušena dodávka elektrické energie:
-

-

Dne
18.10.2019 od 07:30

do 18.10.2019 16:30

Obec
Blansko

Část obce
Blansko

Vypnutá oblast:
bytové jednotky na ulici Poříčí 1540/2 a 4, 1534/10 a 12, 241512a, 1151/14, 2441/14a, 1537/6, 1537/8.
mateřská školka na ulici Divišova. ulice Bezručova od č.p.1559/5 po č.p.827/27 pouze levá strana při
pohledu od kruhového objezdu. ulice Krátká č.p.913/1
Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto
nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č.
458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie
o pochopení pro toto nezbytné omezení.
Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické
zařízení za zařízení pod napětím.
Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné
předem vždy projednat se společností E.ON Česká republika, s.r.o.
Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte
www.eon.cz, kde v části věnované distribuci najdete další informace o přerušení dodávek
elektřiny, nebo použijte přímo adresu http ://portal.eon.cz/cs/otg/.
Děkujeme Vám za pochopení.
E.ON Distribuce, a.s.
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