Postup p i obnov dodávek elektrické energie zákazník m v oblastech postižených
povodn mi – informace pro zákazníky na licencovaném území EZ Distribuce, a.s..
Z d vodu zatopení nemovitostí a distribu ních trafostanic vodou byla Skupina EZ nucena v oblastech
postižených povodn mi p istoupit k p erušení dodávek elektrické energie.
Odpojení elekt iny v ur ité oblasti je technicky pom rn jednoduchou záležitostí. Pro obnovení dodávky
elekt iny platí odlišný postup. Distribu ní sí lze uvést do provozu pouze v p ípad , jsou-li všechny její prvky
funk ní a jsou-li schopny bezpe ného provozu.
Z bezpe nostních d vod a za ú elem zabrán ní dalším škodám za nou naši pracovníci urychlen
posuzovat možnost obnovení dodávky elekt iny do objekt postižených povodní. Tam, kde to bude technicky
možné, dodávku ihned obnoví. V místech, kde bude za ízení poškozeno, pop ípad jeho provoz nebude
bezpe ný, dojde k obnovení dodávky elektrické energie až po nutné oprav i vým
za ízení.
Postup p i obnovování dodávek elekt iny do odb rných za ízení:
1.
2.

3.

Pokud nedošlo k zatopení domovní instalace nebo elektrom rového rozvad e, bude dodávka
obnovena na míst sou asn se zprovozn ním rozvodné sít .
V p ípad , že došlo k zatopení celého objektu, anebo jeho ásti v etn el. Instalace je nutné, aby
vlastníci i uživatelé objekt zajistili provedení kontroly el. instalace a je-li to nutné, její opravu nebo
vým nu, osobou k tomu odborn zp sobilou a nechali si o tom vystavit písemné potvrzení.
Dodávka el. energie bude obnovena na základ :
a. písemného požadavku vlastníka objektu (nebo jeho zmocn nce) doloženého vyjád ením
kvalifikované osoby o bezpe nosti p ipojovaného elektrického za ízení, nebo
b. písemného požadavku vlastníka objektu (nebo jeho zmocn nce) doloženého jeho prohlášením,
že el. instalace je schopna bezpe ného provozu a tento její stav byl ov en osobou s odbornou
zp sobilostí v elektrotechnice.

ed obnovením dodávky elekt iny v objektech s áste ným zatopením bez zásahu elektrické instalace,
upozor ujeme zákazníky, aby nejprve vypnuli jisti e nebo pojistky a odpojili elektrické spot ebi e používané
v zatopených ástech dom a zkontrolovali jejich stav. V p ípad zjišt ní jakékoli závady nebo p i nejistot o
stavu za ízení vypn te jisti p ed elektrom rem, p ípadn hlavní jisti objektu. Upozor ujeme, že není dot ena
povinnost zákazníka udržovat svá odb rná elektrická za ízení ve stavu, který odpovídá právním p edpis m a
technickým normám.
Kontroly i opravy elektrické instalace je nutné sv it kvalifikovaným osobám, tj. odborným elektroinstala ním
firmám i osobám s elektrotechnickou kvalifikací.
ípadné poruchy v dodávce elekt iny v úsecích, kde byla obnovena dodávka elekt iny, hlaste na telefonní
íslo 840 850 860. Nejd íve však, prosím, zkontrolujte, zda není p ina v elektroinstalaci uvnit objektu.
Všem odb ratel m v záplavených oblastech se za zp sobené potíže omlouváme a to i p esto, že vzhledem
k okolnostem nebylo v silách naši spole nosti t mto situacím p edejít. Žádáme je o trp livost a pochopení p i
obnovování dodávek elektrické energie.
EZ Distribuce, a. s.

edpokládané dotazy:
Sousední objekt svítí a m j ne?
Všechny objekty, i v p ípad že spolu t sn sousedí, nemusí být napájeny ze stejného distribu ního vedení. Nebo
nebylo možné dodávku do Vašeho napájecího vedení ješt obnovit, pop ípad nebyla provedena kontrola
elektroinstala ní firmou a technik m Skupiny EZ (nebyl p edán doklad o zp sobilosti el. instalace
k zprovozn ní).
Co s poškozenými elektrom ry?
Zaplavené, nebo jinak poškozené elektrom ry budou již v pr
hu prvotních kontrol našich technik
demontovány. Po provedení oprav a kontrolách elektrické instalace v t chto objektech budou, na základ
edložení dokladu o technické zp sobilosti vydaném elektroinstala ní firmou, bezprost edn namontovány nové
elektrom ry. Vždy se tedy bude jednat o jejich vým nu.
Jak bude proveden ode et p i vým
elektrom ru?
V p ípadech, kdy bude technicky možné provést ode et stavu íselníku p ímo v terénu, bude p i vým
tato
hodnota zaznamenána v etn po ízené fotodokumentace, kterou Vám na vyžádání m žeme zaslat. V ostatních
ípadech, kdy stav íselníku nebude možné v terénu ode íst, provedeme podle stavu elektrom ru bu ode et na
pracovišti pro ov ování elektrom , anebo budeme pro stanovení náhradních hodnot spot eby postupovat dle
platné legislativy. O t chto hodnotách Vás budeme informovat a následn budou uvedeny v pravidelné faktu e za
aktuální zú tovací období.
Jakým zp sobem seženu elektroinstala ní firmu?
Krom Zlatých stránek a podobných materiál m žete využít i našich obchodních kancelá í.
Kdo zajistí a p ípadn uhradí práci elektroinstala ních firem?
Vnit ní instalace v budovách je zpravidla majetkem majitele nemovitosti, není-li v nájemních smlouvách uvedeno
jinak. Tento majitel odpovídá i za bezpe ný provoz t chto vnit ních instalací. Je tedy i jeho zájmem uvést tato
za ízení do provozu. Náklady spojené s opravami t chto za ízení hradí tedy tento majitel nemovitosti, který je
bude pravd podobn uplat ovat u pojiš ovny.

