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tr DlsTRIBucE

dne 21. 4. 2022 od 7:30 do

UPozoRruĚní
na odstávku elektřiny

č. 110060809397

10:30 hodin

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokatity:

Trutnov (okres Trutnov)
část obce Do|ní Staré Město

Krkonošská: č, p.565, 566, 567

DotČené zařizeni distribuČní soustavY je nutné i v době odstávky považovat za zařízenipod napětím, a protovás Žádáme o dodrŽení vŠech zásad bezpeČnosti a provedení opatření potřebných kzamezenípřípadných škod nazdraví a majetku, provozovatelé r47roben elektřiny jsou povinni zajistit přerušení dodávky elektřiny z výrobny dovypnutého úseku distribuční soustavy.

NEJDE VÁM ELEKTŘINA...
Tlp; Registrujte se zdarma na www.cezdistribuce.c zlsluzbaa informace o odstávkách elektřiny budete dostávate-mailem nebo SMS. U poruch zasíláme SMS s předpokládanou dobou obnovení dodávek. I Aktuální stav dodávekelektřinY na konkrétní adrese zjistíte snadno, rychle a bez registrace na portále e", šteuý (www.bezst avy.cz).

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny publikováno dne 31.3. ?O22
strana 1 z 2

Linka 800 850 860
www.cezdistribuce.czlodstavky



tr DI§TRIBucE

dne 21. 4. 2022 od 7:30 do

UPozoRtuĚní
na odstávku elektřiny

é. 110060809397

10:30 hodin
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Orientační mapový podklad odstávkou dotčených lokalit

VYSVĚTLlVKY
! - adresy dotčené odstávkou elektřiny

| - místa připojení k elektrické síti dotčená odstávkou

lNFORMACE ZASLÁNA
IDDS: 3acbs2c (MĚsTo TRUTNoV)
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l=l DlsTRlBucE

dne 21. 4. 2022 od 11:00 do 15:00 hodin

UPozoRruĚruí
na odstávku elektřiny

é. 110060820948

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:

Trutnov (okres Trutnov)
část obce Horní staré Město

Pampelišková: č. p. 504, 505, 506, 508-517
kat, území Horní Staré Město (kód 769í5í): parcelní ě. 1104,2o7o

kat. území Dolní Staré Město (kód 769í34): parcelní ě.2O7O

DotČené zařízeni distribuČní soustavy je nutné i v době odstávky považovat za zařízenipod napětím, a proto
vás Žádáme o dodrŽení vŠech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných kzamezenípřípadných škod na
zdraví a majetku. Provozovatelé rnýroben elektřiny jsou povinni zajistit přerušení dodávky elektřiny z výrobny do
vypnutého úseku distribuční soustavy.

NEJDE VÁM ELEKrŘlrun...
Tlp: Registrujte se zdarma na www.cezdistribuce,czlstuzba a informace o odstávkách elektřiny budete dostávat
e-mailem nebo SMS. U poruch zasíláme SMS s předpokládanou dobou obnovenídodávek. IAktuální stav dodávek
elektřinY na konkrétní adrese zjistíte snadno, rychle a bez registrace na portále Bez št,ávy (www.bezst avy.cz).
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dne 21. 4. 2022 od 11 :00 15:00do
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UPozoRuĚní
na odstávku elektřiny

é.110060820948
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Orientaění mapový podklad odstávkou dotčených lokalit

vysvĚruvry
! - adresy dotčené odstávkou elektřiny

| - místa připojení k elektrické síti dotčená odstávkou
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lNFoRMAce znslÁtvR
IDDS: 3acbs2c (MĚSTo TRUTNoV)
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