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Oznámení o dočasném přerušení dodávky elektřiny
a žádost o vyvěšení oznámení na úřední desce
Vážení,

naše firma, Východočeské elektromontáže, spol. s r. o., zajišťuje pro investora,
Pražskou energetiku, a.s., stavbu „Praha 5 – Velká Chuchle, ul. Nad Libří – drobná úprava
distribuční sítě“. Bohužel, práce na této stavbě jsou spojeny s přerušením dodávky elektrické
energie na nezbytně nutnou dobu pro stávající odběratele.
Dodávka elektřiny občanům je službou ve veřejném zájmu. Pražská energetika, a.s.,
je případné dočasné přerušení dodávek elektřiny povinna oznamovat ve lhůtě do 15 dnů před
jejím plánovaným uskutečněním, což činí v tomto případě naším prostřednictvím jak vývěskami
na dotčených objektech, tak oznámením obecnímu úřadu.
V této souvislosti si Vás dovolujeme požádat o součinnost ve veřejném zájmu, která by
spočívala ve vyvěšení oznámení o přerušení dodávky elektřiny, které je obsahem přílohy k této
žádosti, na úřední desce obce. Předpokládáme, že nám v naší žádosti bude vyhověno
s ohledem na znění § 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, dle kterého je obec povinna pečovat
o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů a předem za vstřícný přístup
děkujeme.
S pozdravem

Petr Fait
jednatel společnosti
Přílohy:
oznámení o přerušení dodávky elektřiny 5.8.2013 – ul. Nad Libří.
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