Miroslava Křížová
UPOZORNĚNÍ
Signer:
na odstávku elektřiny
č. 110060845788
Public key:
12.07.2022 09:41:28 +02'00'

CN=Miroslava Křížová
C=CZ
O=MĚSTO DUBÍ
2.5.4.97=NTRCZ-00266281
RSA/2048 bits

dne

2. 8. 2022

od

7:30

do

13:00

hodin

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:
Dubí (okres Teplice)
část obce Pozorka
Bílinská: č. o. 2, 5, 7, 9
Mírová: č. o. 8, 10, 14, 20, 27, 29, 33, 35, 39, 41
Tyršova: č. o. 1, 2, 3, 5, 7; č. ev. 378

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).

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny publikováno dne 12. 7. 2022.
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UPOZORNĚNÍ
na odstávku elektřiny
č. 110060845788

dne

2. 8. 2022

od

7:30

do

13:00

hodin

Orientační mapový podklad odstávkou dotčených lokalit
VYSVĚTLIVKY
– adresy dotčené odstávkou elektřiny
– místa připojení k elektrické síti dotčená odstávkou

INFORMACE ZASLÁNA
IDDS: fg8bwb3 (Město Dubí)
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny publikováno dne 12. 7. 2022.
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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.
Jméno a formát souboru:

oznameni-110060845788-cb6gnpcd3ihsdr6kgcog.pdf

Otisk souboru:

ab33f442ee8cd2e757b13af9b35e4ead03b79612dd8a53e751221f9fddafb8bb

Použitý algoritmus:

SHA-256 SBB 16.0.329.0

Pořadové číslo ověření:

D9AEC5B5-101F-4DBD-9338-6649CB384C9E

Podpisový certifikát:

Neobsahuje certifikát

Klíč na zabezpečeném úložišti:
Sériové číslo:
Jméno certifikátu:
Platnost certifikátu:
Datum a čas validace certifikátů:
Vydavatel certifikátu:
Obsahuje časové razítko:

Neobsahuje certifikát

Datum časového razítka:
Sériové číslo čas. razítka:
Vydavatel časového razítka:
Subjekt, který změnu datového formátu dokumentu provedl:
Město Dubí, Ruská 264, 417 01 Dubí
Datum změny datového formátu a vyhotovení ověřovací doložky:
12.07.2022
Jméno, příjmení a podpis osoby, která změnu datového formátu dokumentu provedla:
Miroslava Křížová

