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Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:

Jablonec nad Jizerou (okres Semily)
část obce Bratrouchov

č,p.7,11,13,17,21,30,31,32,33,35,36,38,44,46,47,48,52,55,58,59,61,74,76,77,78,80,81,82,
84, 86, 90, 94, 100, ,101 ,118,120,123,130

kat. územíBratrouchov (kód 609633): parcelní č. ST.P.166,246
část obce Horní Dušnice

č. p. 1-20, 22-37, 39, 42, 45, 46. 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55-59, 61-70
kat. územíHorní Dušnice (kód 642878): parcelní č. 266
část obce stromkovice

č. p. 1-19, 21-25, 27, 28, 30-49, 51, 52, 53, 60, 66, 70
kat.

územíStromkovice (kód 642886): parcelníč.198, 207,1237

Jestřabí v Krkonoších (okres Semily)
č.p,3,4,6,7,8,10,11,12,13,15-34,36-40,42-49,53-61,66-76,78-86,88-92,94
č. ev. 2, 4, 5, 6,8,9, 10, 11, 14
kat. územíJestřabí v Krkonoších (kód 659029): parcelní č,41016

Poniklá (okres Semily)
č, p.322-328, 330-335, 337, 338, 339, 340, 345, 346,347,34B,350, 491

Vítkovice (okres Semily)
č. p.164
kat. územíVítkovice v Krkonošich (kód 783129): parcelní č,254

UPOZORNĚNÍ
Dotčenézaíízenidistribučnísoustavy je nutné i v době odstávky považovat za zařizení pod napětím, a proto
vás žádáme o dodrženívšech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení případných škod na
zdraví a majetku. I Provozovatelé výroben elektřiny jsou povinni zajistit přerušení dodávky elektřiny z výrobny do
vypnutého úseku distribučnísoustavy.

NEJDE VÁM ELEKTŘlNA...
TlP: Registrujte se zdarma na www.cezdistribuce.czlsluzba a informace o odstávkách elektřiny budete dostávat
e-mailem nebo SMS. U poruch zasíláme SMS s předpokládanou dobou obnovenídodávek. I Aktuálnístav dodávek
elektřiny na konkrétní adrese zjistíte snadno, rychle a bez registrace na portále Bez Št'ávy (www.bezstavy.cz).
oznámení o plánovaném přerušení dodáVky elektřiny pUblikováno dne 21. 10.2022

Linka 800 850 860
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lNFORMACE ZASLÁNA
lDDS: qh7bryj (MĚSTo JABLoNEC NAD J|ZERoU)
lDDS: 4gvasyk (Obec Jestřabí v Krkonoších)
lDDS: 6dwbbx6 (Obec Poniklá)
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