
oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací nazaŤízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
arevizníchprací _ bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 15.02.2018 od 07:30 do 15:30

Obec
Mutěnice

Cást obce
Mutěnice

Vypnutá oblast: Mutěnice,Malá strana.

Společnost E.oN Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto
nezbytného kroku oprávněna nazíkladě ustanovení $ 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zékonaě.45812000
Sb. ve znénípozdějších p edpisri (energeticky zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro
toto nezbytné omezení.

Upozornění:
V době p erušení dodávky elekt iny je nutné z drivodu bezpečnosti považovat energetické zaŤizeni za
za ízenipod napětím.

P ípadné použítí vlastního náhradního zdroje v době p erušení dodávky elekt iny je nutné p edem vŽdy
projednat se společností E.oN Česká republika, s.r.o.

Pro p ípadné 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 p erušení dodávek elekt iny, nebo použijte
p ímo adresu http: l lportal.eon.czl csl otgl .

Děkujeme Yám za pochopení.

E.ON Distribuce, a.s.
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