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Vážený zákazníku, 
 
tímto Vám ve smyslu ustanovení § 25 odst. (5) zákona č. 458/2000 Sb. (Energetický zákon) 
oznamujeme, že v důsledku plánovaných prací nutné údržby na zařízení distribuční soustavy ve smyslu 
§ 25 odst. (3), písm. c), bodu 5. Energetického zákona bude dočasně přerušena/omezena dodávka 
elektřiny do Vašeho místa spotřeby/výroby. 
 
 

Přerušení/omezení dodávky elektřiny je plánováno v termínu 
 
 

Dne 20.09.2021 od 08:00 do 12:00 hod. – Chrastava, Dolní Chrastava 

 
Dodávka elektrické energie bude přerušena odběrných místech distribuční soustavy „Chrastava, Dolní 
Chrastava“ – „TS1-Hlavní rozvodna E4“ 
Odběrná místa: 
OM_0876_1_0002 GPÚ, spol. s r.o. 
OM_0876_1_0007 P E L A, s.r.o. 
OM_0876_1_0015 MC Invest, a.s. úpravna vody 
V ostatních odběrných místech v distribuční soustavě „Chrastava, Dolní Chrastava“ může být též 
přerušena dodávka elektrické energie v závislosti na technických podmínkách při realizaci plánovaných 
úprav (nepředpokládá se). 
 
Upozornění: 
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za 
zařízení pod napětím. 
 
Případné použití náhradního/záložního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem 
vždy projednat s manažerem provozu sítě uvedeným níže. 
 
Toto oznámení činí distribuční společnost UCED Distribuce prostřednictvím společnosti UCED s.r.o. 
 
Děkujeme za pochopení. 
 
S pozdravem 
 

Mojmír Krejcha 
manažer provozu sítí 
 

UCED s.r.o. 
tel: 702 257 393 
e-mail: mojmir.krejcha@uced.cz 
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Zajištění náhradního napájení 
 
Pro případ potřeby zajištění napájení v době plánované odstávky jsme pro vás připraveni zajistit 
cenovou nabídku na náhradní zdroj o požadovaném výkonu. V případě zájmu použijte, prosím, kontakt 
níže. 
 
 

Vít Sassmann 
manažer decentrálních zdrojů 
 

UCED s.r.o. 
tel: 702 206 035 
e-mail: vit.sassmann@uced.cz 
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