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obecní úřad
Školní 203
783 49 Lutín

VÁŠ DoPls ZNAČKY / ZE DNE NAŠE zNAČKA

VáŽená paní starostko, pane starosto

k provedení nezbytných prací na zařízení distribuční soustavy jsme nuceni přerušit dodávku
elektřiny ve Vaší spádové obci a to dle následujícího harmonogramu :

od 11:00 do 14:30 hod

Lutín

Lutín - část ul. Na Zábraní, Školní, U Parku, U Kapliěky

část obce včetně odběrů oÚ U kapliěky 14+'17 a Št<olní zo3

v dotčené oblasti budou vyvěšeny informační letáčky

Proto Vás Žádáme v souladu se zákonem o obcích č' 12812000 Sb. a v souladu s ustanovením

$ 2 odst.2 a s ustanovením $ 35, odst.1,zákonaČ'212003 Sb. o umístění oznámení na úřední

desku Městského/obecního úřadu a zveřejněnízpůsobem v místě obvyklým'

Dodávka elektřiny bude přeruŠena z důvodu: opravy na vedení vysokého napětí.

bližší informace p. Velcl 58'l 100 670

Přerušení dodávky elektřiny je v nezbytném rozsahu provedeno v souladu s ustanovením $ 25

odst. 4, písmeno d), bod 6 Energetického zákona č. 458/2000 Sb.

Žádame Vás o pochopení pro toto nezbytné omezení' Dodávku obnovíme v nejkratŠím

moŽnóm čase po ukončení prací. Rozmístění plakátů po městě/obci provedeme doposud
pIatným způsobem.

S pozdravem

DokoupilJiří
teclrnik přípravy

ČEZ oistrinuce, a's.
oddělen í Příprava Morava
Teplická 8741 8
405 02 Děčín 4
tel.: +420 840 840 840
fax: +420 581 100 290
mailto: iiri.dokou pil@cez.cz
http://www.cez.cz
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VYŘlZUJE / LlNKA

Dokoupil/840 840 840
I\,1ISTO ODESLANI / DNE

OlomoucllT .3 .201 1

dne 5.4.20'11

v obci
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VÁŠ DoPls ZNAČKY / ZE DNE NASE ZNACKA

Váženápaní starostko, pane starosto

k provedení nezbytných prací na zařízení distribuční soustavy jsme nuceni přeruŠit dodávku
elektřiny ve Vaší spádové obci a to dle následujícího harmonogramu :

dne

v obci

5.4.2011 od 7:30 hod

část obce Lutín - zahrádky u Čov
v dotčené oblasti budou vyvěšeny informační letáčky

Proto Vás žádáme v souladu se zákonem o obcích č. 12812000 Sb. a v souladu s ustanovením

$ 2 odst'2 a s ustanovením $ 35, odst.1,zákonač.212003 Sb. o umístěnÍ oznámenI na úřední
desku Městského/obecního Úřadu a zveřejněnízpůsobem v místě obvyklým.

Dodávka elektřiny bude přerušena z důvodu: opravy na vedení vysokého napětí '

bližší informace p. Velcl 581 100 670

Přerušení dodávky elektřiny je v nezbytném rozsahu provedeno v souladu s ustanovením $ 25'
odst. 4, písmeno d), bod 6 Energetického zákona č' 45812000 Sb.
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Žadame Vás o pochopení pro toto nezbytné
moŽném čase po ukončenÍ prací. Rozmístění
platným způsobem'

S pozdravem

Dokoupil Jiří
technik přípravy '. .

Črz oistr|buce, a.s.
oddělen í Příprava Morava
Teplická B74lB
405 02 Děčín 4
tel.: +42A 840 840 840
fax: +420 581 100 290
mai lto : ii ri. dokou oil(Ocez. cz
http://www.cez.cz

obecní úřad
Škohí 203
7B3 49 Lutín

VYŘlZUJE / LlNKA

Dokoupil/840 840 840
N/íSTo oDEsLÁNí / DNE

Olomoucl17.3,2011

do 11:00

Lutín

omezení. Dodávku obnovÍme v nejkratším
plakátů po městě/obci provedeme doposud
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