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Město
Janovice nad Úhlavou
Harantova 132
340 21Janovice nad Úhlavou

VÁš DoPls ZNAčKY / zE DNE

dne

v obci

část obce

NAŠE ZNAČKA wŘtzu.le / Ltruxn

Krotký / 840 840 840

Janovice nad uhlavou

Óást od ě.p. 343 směr Klenová Ievá strana

MisTo oDESLANí / DNE

Plzeň 18. července

lnformace o přerušení dodávky elektřiny

Yážená paní, vážený pane,

dovolujeme siVás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektňny v souladu
s ustanovením § 25, odst. 4, písm. d), bod 6 zákonaó.45812000 Sb. v termínu:

4.8.2014 od 7:30 do 15:30 hod.

S pozdravem

ďŇ
Micha] Kovařík

Dovolujeme si Vás proto požádat o umístění tohoto oznámení na úřední desku a zveřejnění
způsobem v místě obvyklým.

Časový rozsah přerušení byl zvolen pouze na nezbytně nutnou dobu.

Děkujeme Yám za spolupráci,

ředitel úseku call centrum
Č=Z Zakaznické služby, s, r.o.
na základě plné moci

|-")ěčín, Děóín lV-Podnrokly, l-eplická s74ls, PsČ +os oz l lČ:2472gO35. otČ,. czzqzgoss l nant.
spoj,: KB Praha 35,454458a2e7rc'|a0 ] zapsaná v obchodníl,yl rejstříkLr vederrěm Ll Kralsl.1ého sotrdu
vÚslí nadLabem,ocldí| B,vložkazt+s |1ellmilménemjednánazákladězmocněníSpolečnostČEZ
DistribučníslLržby, s r,o, I ostťaVa, MoíaV§ká O§iíava, 28_ iíina3123l15z, psČ zog oz ] tČ
2687182g, DlČ: CZ26871s23 l :asílací adresa, CEZ Zakaznické služby, s.r.o,, PiZeň, Guid3neíova
2577l1g, PSČ 303 ZBi Zákaznická linka: E40 B40 840, Linka pío hlášeni poluch: 840 B50 86c, fax:
371 102 00B, e-n, ail: info@cezdistrib|,loe.cz, \\lrvw,cezdi§tribuce.cz

čEz Distribuce, a. s.
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Město
Janovice nad Úhlavou
Harantova 132
340 21Janovice nad Úhlavou

vÁš ooptszrunčxy / ZE DNE

dne

v obci

část obce

wŘtzu;e / rtruxn

Krotký / 840 840 840

Janovice nad Úhlavou

Chaty _ Klenovská ulice

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Plzeň /8. července

NAŠE ZNAČKA

lnformace o přerušení dodávky elektřiny

Yážená paní, vážený pane,

dovo|ujeme siVás informovat o plánovaném přerušenídodávky elektřiny v souladu
s ustanovením § 25, odst. 4, písm. d), bod 6 zákona č. 45812000 Sb. v termínu:

6.8.2014 od 7:30 do 15:30 hod.

S pozdravem

ďW
Michal kovařík

Dovolujeme si Vás proto požádat o umístění tohoto oznámení na úřední desku a zveřejnění
způsobem v místě obvyklým.

Časový rozsah přerušení byl zvolen pouze na nezbytně nutnou dobu.

Děkujeme Yám za spolupráci.

ředitel úseku call centrum
ČEZ Zakaznické služby, s. r.o,
na základě plné moci

Děčin, Děčín lV-Podmokly, Tepljcká ezale, psČ +os oz I lČ: 24729035, DlČ: cZ2472go3s i oanx,
§Poj : KB Píaha 35-4544580267/0] 00 zapsaná v obchodniln rejstříku vecleném r,r l(rajského sotrrlLr
v Úsr nad Labsm, oodíl B, Vložka 2 i45 i jsjilnž jrrlánelT jeJná rra základě zl]1ocně,l: SpolecnoSt CEZ
Distribučnísl§žby, s,r.o. ostfava Mo€V§l(á o§irava, 28_řilna3123115z, psČ;os oz l tČ
26871B23,DlČ-. C726871s23 l zasílací adresa: ČEZ Zákaznické služby, s,r.o., Plzeň. Guldenerova
2577rlS, PSČ SOe 28li Zál<aznk)ká linka: B40 840 840, Linka pro hlášeni porilch: B40 850 860, íax;
37,1 1c2 008. e-ňrai|: inío@cezdistlibuce,cz, WWW_cezdístribLlce,cZ
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CEZ Distribuce, a, s,


