
 
 

UCED s.r.o., Sokolovská 675/9, 186 00 Praha 8 – Karlín 
OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 281563, IČO: 06403981, DIČ: CZ06403981 
e-mail: distribuce@unicapital.cz, www.unicapital-distribuce.cz  

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 12.11.2022 od 08:00 do 18:00 hod. – Liberec, Dolní Hanychov 

 
 
Dodávka elektrické energie bude přerušena ve všech odběrných místech distribuční soustavy „Liberec, Dolní 
Hanychov“ – (Průmyslový areál Gall s.r.o.). 
 
 
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. 
 
Dodávka elektrické energie bude přerušena v těchto odběrných místech: 
Číslo OM  Oprávněný zákazník 
OM_1313_1_0001 GALL s.r.o. 
OM_1313_1_0002 SOVA Liberec, s.r.o. 
OM_1313_1_0003 GALL s.r.o. 
OM_1313_1_0004 OSAPO, s.r.o. 
OM_1313_1_0005 IDCM s.r.o. 
OM_1313_1_0006 Filipa, s.r.o. 
OM_1313_1_0007 PILANA Karbid s.r.o. 
OM_1313_1_0008 D - Montage s.r.o. 
OM_1313_1_0010 Ron Kovo s.r.o. 
OM_1313_1_0011 OSAPO, s.r.o. 
OM_1313_1_0012 VHS stavby a.s. 
 
Doba přerušení dodávky je zvolena na nezbytně nutnou dobu. 
 
Upozorňuji, že použití náhradních agregátů podléhá schválení distributorem 
(je nutno zajistit, že zdroj nebude dodávat el. energii do oblasti výkonu práce a tím způsobí ohrožení na zdraví 
nebo na majetku). 
 
Nezapomeňte informovat o přerušení dodávky elektrické energie provozovatele elektronických zabezpečovacích a 
požárních systémů.  
 
Dotčené zařízení distribuční soustavy je i v době odstávky považováno za zařízení pod napětím a je nutné dodržet všechny 
zásady bezpečnosti. 

http://www.unicapital-distribuce.cz/


 
 

UCED s.r.o., Sokolovská 675/9, 186 00 Praha 8 – Karlín 
OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 281563, IČO: 06403981, DIČ: CZ06403981 
e-mail: distribuce@unicapital.cz, www.unicapital-distribuce.cz  

Ze strany zákazníka je nutné provést všechna potřebná opatření, a zamezit tak případným škodám na zdraví a majetku. 
 
Děkujeme za pochopení. 
 
Ing. Mojmír Krejcha 

manažer provozu  
 
UCED Servis s.r.o. 
 

M:   +420 702 257 393 

E:    mojmir.krejcha@uced.cz 
  
Sokolovská 675/9, 186 00 Praha 8 
Kancelář Chomutov:  
Tovární 5533 
431 01 Chomutov 

 
www.uced.cz  
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