
eg.d
oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací nazařízeni distribuční soustaly - rekonstrukcí, oprav,
údrŽboých arevizníchprací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne
0l.|Í,2021od 07:30 do01.11.202115:30

Obec
Kvilda

Vypnutá oblast:
část obc" Kvilda. centrální část.

Cást obce
Kvilda

Společnost EG.D, a's. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto
nezbytného kroku oprávněna nazák|adě ustanovení $ 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákonač.
45812000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie
o pochopení pro toto nezbytné omezení.

Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické
zařízení za zaÍizeti pod napětím

Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné
předem vŽdy projednat se společností EG.D' a.s.

Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 nebo navštivte
www.egd.cz,kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny.

Děkuj eme Y ám za pochopení.

EG.D, a.s.

Kvilda, Kvilda 2

Kvllda, Kvilda 20

Kvilda, Kvilda 27
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Kvilda, Kvilda 79



eg.d
oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovanýchpracina zaÍízení distribuční soustary - rekonstrukcí, oprav,

údržboých areviznichprací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne
03.11.2021. od 07:30 do 03.11.202115:30

Obec
Kvilda

Vypnutá oblast:
část obce Kvitda. centrální část.

Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto

nezbytného kroku oprávněna na zák|adé ustanovení $ 25 odst. (3), písmeno c) bod 5 zákona č.

458l20OO Sb. ve zn,ěrupozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie

o pochopení pro toto nezbytrté omezení.

Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické

zařízení za zaÍízeni pod napětím

Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elekřiny je nutné

předem vždy projednat se společností EG.D' a.s.

Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 nebo navštivte

www.egd.cz,kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny'

Děkuj eme Y ám za pochopení.

EG.D, a.s.

Cást obce
Kvilda

Kvilda, Kvitda
Kvilda, k?;ilda 11
Kv;lda, Kvilda 22
Kvilda, Kvilda 29
Kvilda, Kvilda 79


