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Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných praci' na zařízení distribučni' soustavy -rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizni'ch praci' -bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne
02.06.2020 od 07:30        do 02.06.20201S:00

0bec                                                             Část obce
Mutěnice                                                      Mutěnice

Vypnutá oblast:
Mutěnice,TS Bůdy 510519Vinné sk]epy Bůdy,Příčná,Uzavřená,část ul.Sklepní,Vinařská od
zastávky po konec obce. Mutěnice,TS Vinova.Zahradní,Nová čtvrt'. Mutěnice,TS Jednota-Vinařská
od ul.Údolní po čp.503,Údolní od čp.595 (obchod) a čp.759 po čp.756 a čp.766,Dubňanská pravá
strana od čp.350 po čp.1151 (konec obce) levá strana čp.1267,396 a od 758 po čp.1245 (konec obce).
Mutěnice, TS Zemeňák-Vinařská od čp.1179 a čp.710 po čp.384 + čp.1137,Sklepní od čp.35 a čp.14

po čp.804,Letní od čp487 po ul.Pelcova,Sklepní,Šlechtitelská,Pelcova [evá strana od ul.Vinařská
po čp.765. Odběratelská trafostanice Mutěnice DVŮR (č. 510527) -VYPNUTÍ SE NETÝKÁ
DOMÁCNOSTÍ Odběratelská trafostanice Mutěnice: Vinařství (č. 511118) -VYPNUTÍ SE
NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ

Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedeni' tohoto
nezbytného kroku oprávněna na základě ustanoveni' § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č.
458/2000 Sb. ve znění pozdějši'ch předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie
o pochopeni' pro toto nezbytné omezeni'.

Provozovatel DS upozorňuje na možnost zrušit plánovanou odstávku v
souvislosti s opatřeními proti šíření COVID 19, aby nedošlo ke zhoršení dopadu
na koncové odběratele.
Tyto práce děláme pro naše zákazníky z důvodu zajištění bezpečného a
spolehlivého provozu distribuční soustavy, pro odstranění zjištěných závad
nebo připojení nových odběratelů k distribuční síti. Těmito opatřenimi
předcházime dalším škodám, které mohou vzniknout třetím stranám.

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 společnosti' E.ON Distribuce a.s.
Pro případné dalši' informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte
www.eon-distribuce.cz, kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny.

Děkujeme Vám za pochopení.




