
tr DlsTRlBucE upozoRttĚttí
na odstávku elektřiny

é.110060847174

26. 8. 2022 7:30 do 15:30 hodin

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:

Jestřabí v Krkonoších (okres Semily)
část obce Jestřabí v krkonoších

č. p.52,62,87,95,97
č. ev.2, 15,21

část obce Roudnice
č. p. 1, 2, 3, 17 , 34, 42, 51 , 57 ,68, 69, 70, 79, 85

kat. územíRoudnice v Krkonoších (kód 659045): parcelníč,3/3, 133, 156, 26513,27814
kat. území Jestřabí v Krkonoších (kód 659029): parcelní č. 3/2

Vítkovice (okres Semily)
Č.p.2-8,11,17,41,54,109,158,162,163,165,218,223,227,232,275,276,296,299,346,

kat. území Vítkovice v Krkonoších (kód 783129): parcelní č. 5l4,21l1,9615, 148, 27015, 576,

393,417

670

UPOZORNĚNÍ
Dotčené zaíizeni distribuční soustavy je nutné i v době odstávky považovat za zařizení pod napětím, a proto
vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení případných škod na
zdraví a majetku, 1 Provozovatelé výroben elektřiny jsou povinni zajistit přerušení dodávky elektřiny z výrobny do
vypnutého úseku distribuční soustavy.

NEJDE VÁM ELEKTŘINA...
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).
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Horní Dušntce
Jablonec nad Jizerou

Orientační mapový podklad odstávkou dotčených lokalit

wsvĚrttvxy
| - adresy dotčené odstávkou elektřiny

! - místa připojení k elektrické síti dotčená odstávkou
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INFoRMAce zRst-Árun
lDDS: 49vasyk (Obec Jestřabí v Krkonoších)
lDDS: 7mtbfpS (Obec Vítkovice)
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