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Podáno: 30.05.2019

Věc: Informace o letních odstávkách pro rok 2019
Vážený pane starosto,
rádi bychom Vás informovali, že i na letošní letní období připravuje Pražská teplárenská, a. s. řadu opatření,
v rámci kterých chce připravit svá zařízení na novou topnou sezónu.
Z důvodů rekonstrukcí, připojování nových zákazníků, plánovaných oprav a údržbových prací (v souladu se
zákonem č. 458/2000 Sb., §76, odst. 4, bod c) musíme přistoupit k přerušení dodávky tepelně energie pro
ohřev teplé vody i pro některá odběrná místa ve Vaší MČ.
Vzhledem k tomu, že informovanost našeho koncového zákazníka je naší nejvyšší prioritou, uvádíme níže
přehled i termíny velkých odstávek, které se citelněji dotknou obyvatel Vaší MČ. Budeme rádi, pokud je bude
možné zveřejnit i na webových stránkách městské části, včetně odkazu na naše webové stránky pro zajištění
detailnější informovanosti. Současně bychom rádi upozornili, že se jedná pouze o základní přehled,
v jednotlivých částech uvedených lokalit mohou probíhat také individuální odstávky v termínech odlišných od
níže uvedených. O konkrétních plánovaných termínech letních odstávek informujeme dopředu všechny naše
odběratele na dotčených odběrných místech formou samostatných dopisů.
Pražská teplárenská také komunikuje termíny letních odstávek aktivně zejména prostřednictvím webových
stránek www.ptas.cz, zákaznické linky 266 751 111 a médií příslušných pro danou MČ.
Omlouváme se našim zákazníkům a obyvatelům Vaší MČ za dočasné snížení komfortu, děláme vše pro to,
aby daná opatření mohla být přijata s pochopením.
Přehled lokalit a termíny letních odstávek ve VaSí MČ:
Lokality
Bohnice
Čimice

Termín od - do
9.-15. 7. a 26.-29. 8.
9.-15. 7. a 26.-29.8.

Ďáblice

9.-15. 7.
9.-15. 7. a 26.-29.8.
Lokální termíny
Lokální termíny
bez omezení

Kobylisy
Bulovka - kolem ulice Karla Hlaváčka
Libeň - Voctářova
Invalidovna
S pozdravem

Ing.'Tomáš Sluka, Ph.D.
Obchodní ředitel
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