
UPOZORNĚNÍ
na odstávku elektřiny

č. 110060868019

dne 14. 12. 2022 od 7:30 do 14:30 hodin

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:

Lázně Bělohrad (okres Jičín)
část obce Horní Nová Ves

č. p. 56-61, 94, 99, 211, 251, 253

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

NEJDE VÁM ELEKTŘINA...
TIP: Registrujte se zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba a informace o odstávkách elektřiny budete dostávat
e-mailem nebo SMS. U poruch zasíláme SMS s předpokládanou dobou obnovení dodávek. | Aktuální stav dodávek
elektřiny na konkrétní adrese zjistíte snadno, rychle a bez registrace na portále Bez Šťávy (www.bezstavy.cz).
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UPOZORNĚNÍ
na odstávku elektřiny

č. 110060868019

dne 14. 12. 2022 od 7:30 do 14:30 hodin

Orientační mapový podklad odstávkou dotčených lokalit

VYSVĚTLIVKY
– adresy dotčené odstávkou elektřiny
– místa připojení k elektrické síti dotčená odstávkou

INFORMACE ZASLÁNA
IDDS: ih9bc8k (Město Lázně Bělohrad)
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Subjekt, který změnu datového formátu dokumentu provedl:

Město Lázně Bělohrad, Náměstí K.V.Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad

Datum změny datového formátu a vyhotovení ověřovací doložky:

25.11.2022

Jméno, příjmení a podpis osoby, která změnu datového formátu dokumentu provedla:

Jitka Břeská

Jméno a formát souboru: oznameni-110060868019-cdvusokd3ihsdr6kn8m0.pdf

Otisk souboru: 91c1e79b8326451a32dc94f55e14b827762e16b96f29dc1cbd4cca1ce9d32f61

Použitý algoritmus: SHA-256 SBB 16.0.329.0

Pořadové číslo ověření: 6F97FA56-D533-41B9-932A-E0AB3E9FB428  

Podpisový certifikát:

Sériové číslo:

Vydavatel certifikátu:

Datum časového razítka:

Sériové číslo čas. razítka:

Vydavatel časového razítka:

Neobsahuje certifikát

Obsahuje časové razítko: Neobsahuje certifikát

Jméno certifikátu:

Platnost certifikátu:

Datum a čas validace certifikátů:

Klíč na zabezpečeném úložišti:
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