
    

       
Vážení občané, 

společnost E.ON každoročně navyšuje objem finančních prostředků do obnovy a posílení distribučního zařízení elektrické energie a plynu, čímž 
aktivně zajišťuje podmínky pro stále rostoucí požadavky zákazníků na kvalitu a spolehlivost dodávky, současně způsobem šetrným k životnímu 
prostředí. 
 

V Českých Budějovicích proběhnou tyto investiční akce. 

červen – červenec rekonstrukce NTL plynovodu v ulicích Gen. Svobody, Pivovarská, Matice školské - plyn - investiční akce v hodnotě 3,3 mil. 
Kč. Akce bude průběžně probíhat v souběhu s rekonstrukcí komunikace. 

Červenec – srpen rekonstrukce NTL plynovodu v ulicích Pekárenská a Klaricova – plyn - investiční akce v hodnotě 2,2 mil. 

červen – září - rekonstrukce NTL a STL plynovodu sídliště Vltava – ulice Fr. Ondříčka – plyn - investiční akce v hodnotě 7,5 mil. 

červen – srpen - rekonstrukce NTL plynovodu v ulici Kubatova - plyn - investiční akce v hodnotě 8,4 mil. 

červen - ulice Štítného výměna kabelu VN – elektřina - investiční akce v hodnotě 1,2 mil. Kč. Akce bude probíhat v kooperaci s městem. 

 

 

Vážení zákazníci, snažíme se, abyste byli co nejvíce spokojeni s kvalitou našich služeb. Výstavba nových sítí umožní spolehlivou a kvalitní 
dodávku elektrické energie a plynu a je také předpokladem pro další navyšování odběrných míst ve vaší obci. 

 
Vzhledem k tomu, že s investičními akcemi může být spojeno i přerušení dodávky elektrické energie (plynu) na nezbytně nutnou dobu, žádáme 
vás tímto zdvořile o pochopení tohoto omezení, jež bude pro uvedenou investiční akci nezbytné. 
O tomto plánovaném přerušení dodávky budeme informovat dle platné legislativy způsobem v místě obvyklým v součinnosti s vaším obecním 
úřadem např. vyvěšením na úřední desce.  
Pro zjištění možnosti individuálního oznamování plánovaného přerušení dodávky el. energie kontaktujte prosím bezplatnou zákaznickou linku 
naší společnosti 800 77 33 22 nebo získáte informaci o plánovaném vypnutí na webových stránkách www.eon-distribuce.cz. . 
 
 
Pevně věříme, že nám zachováte Vaši přízeň. 
S pozdravem 
E.ON Česká republika, s.r.o. 
 

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

