TOMA, a.s.
tř. T. Bati 1566
765 82 Otrokovice
Společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 464

Sdělení
pro všechny odběratele elektřiny, páry, stlačeného vzduchu a vody zásobované
odborem energie TOMA,a.s. Otrokovice

Zastavení dodávky energií v době od soboty 24. 7. 2021 do pátku 6. 8. 2021
Toto sdělení Vám podáváme v souladu s ustanoveními § 25, odstavec 4 písmeno d.6 a § 76
odstavec 4 písmeno c, zákona č. 458/2000 Sb.
Vzhledem k prováděným revizím na energetickém systému bude dodávka energií zastavována
podle uvedeného plánu. Doporučujeme odběratelům provedení revizí svých energetických zařízení
ve shodných termínech.
Žádáme, aby s tímto plánem byli prokazatelně seznámeni všichni pracovníci, kteří budou v době
odstávky energií pracovat a navazují na energetickou spolupráci na energetických zařízeních.
I. Elektřina
Přerušení dodávky bude prováděno po jednotlivých spínacích stanicích v plánovaných dnech vždy
od 6.30 hod. do 13.00 hod. Po ukončení prací v rozvodnách VN může být dodávka elektřiny
obnovena dříve.
S poukazem na bezpečnost osob a věcí vydávám tento závazný pokyn – ( Příkaz ve smyslu ČSN
EN 501 10 – 1 ed. 2 ).
Bude-li odběratel svojí elektroúdržbou provádět revize rozvoden NN současně v plánované dny
s odborem energie, musí se řádně podle rozpisů předem dohodnout s pracovníky rozvodu elektřiny
tel. 577 662 516, 737 207 792 ( p. Kundera ) nebo 577 662 515 ( dispečer ), aby nedošlo k úrazu
vlivem zapnutí ze strany VN.
Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem
vždy projednat se společností TOMA,a.s., oddělení rozvodu elektřiny.
Při zahájení prací na rozvodně NN a jejich ukončení musí provádějící pracovník provést zajištění
pracoviště ve smyslu ČSN EN 501 10 – 1 ed. 2 a provést záznam do provozní knihy v napájecí
rozvodně odkud bude elektřina zapnuta.
Bez těchto organizačních opatření nesmí být revize zahájena !
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24. 7. 2021 - sobota - SS V , T1.8, T 1.9
pro budovy: 12 - 13, 11 abcd, 011 bc, 14, 21 abc, 22 – 23,
GLYCONA stáčiště , INTERNET bud. 12 - 13
bud. 332 ( 1. a 2. etáž )
- TS 040
pro budovy: 31 abc, 40, 041 ab, 41, 050 ab, 051 a, 51, 51 c, /fy.MARCO/
INTERNET bud.040
26. 7. 2021 - pondělí - SS IV – T 49
pro budovy: 37 abc, 38 abc, 39, 47, 48, 049, 49, 57 a, 58 c, 59 a,
TROJEK
- SS X – T 32 – T 33 - T 52 a
pro budovy: 31, 32, 33, 34 c, 44 a, 44 c,( SIGA ), 42, 52 a, 52 c,
27. 7. 2021 - úterý - SS VIII - VN - NN - kompenzace
pro budovy: 0100, 0101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 ab, 108,
109,110, 111, 112, 113, 113 b, 114, 115, 116, 117 abcd, JTK 105,
JTK 108, MAT s.r.o.
28. 7. 2021 - středa - TS 43 – T 43, pro budovy: 43,
- TS 55
pro budovy: 55 abc MOGADOR, 56 c, 57 c, 058 c, 65 c, 66 ac, 67 abc,
68 abc, 65 Bří Švarcové,
29. 7. 2021 - čtvrtek - SS XI - T 69a,
pro budovy: 59d, 59c, 068b,69 acd, 069 bc, 261 a, 253 bc, 263 ac,
262 /fy. HESCO/, nákladní vjezd /u f.HESCO/
- SS VI
pro budovy: 05 ( PLASTOR ), 15, 16 ac, 25 abc, 26 ac, 27 c,
30. 7. 2021 - pátek - SS II – TS 29.1, TS 29.2, TS 29.3, TS BILLA,
pro budovy: 17,17 a, 018, 018 a, 18 ac, 27 a, 28 ad, 029,
029 a, 29 a, 29 c ( REMAQ ), 222, 224 ab, HART PRESS, OC BILLA,
31. 7. 2021 – sobota - SS III , rozvodna 0,4kV bud. 45a,
pro budovy: 35 ac, 36 ac, 45 abc, 46, 56 a
3. 8. 2021 – úterý - TS 002 čerpací stanice Morava
4. 8. 2021 – středa – CTS bez přerušení dodávky elektřiny do areálu TOMA,a.s.

-35. 8. 2021 – čtvrtek - CTS trafo T1.5, T1.6, T1.7,
6. 8. 2021 – pátek - SS IX
pro bud.( ČOV , zpracování odpadů, odd. 204 ), čerp. stanice plynu,
BARSTAV s.r.o., autoservis Adamík

II. Pára
Dodávka páry 0,6 MPa bude zastavena od pátku 23. 7. 2021 od 6.00 hod. pro celou
zásobovanou oblast , napojenou na parní rozvod TOMA, a. s..
Dodávka páry o tlaku 0,6 MPa pro celou zásobovanou oblast je plánována na pondělí
2. 8. 2021 s tím, že ve 14.00 hod. bude dodávka páry na stanovených provozních parametrech.

III. Voda
Dodávka užitkové vody bude zastavena:
v sobotu 24. 7. 2021 - od 6.00 hod. do 14.00 hod pro objekty v areálu chemie, DEZA a.s.,MAT,
ČOV a TSMO včetně požární vody
od pondělí 26. 7. 2021 - od 6.00 hod. budou postupně odstavovány jednotlivé řády užitkové vody
a to bez ohlášení odběratelům v areálu TOMA,a.s. včetně požární vody,
mimo areál chemie, MAT, ČOV a TSMO
standardní dodávka užitkové vody bude obnovena v pátek 30.7.2021
od 14.00 hod. pro celou zásobovanou oblast
Žádáme všechny odběratele o maximální úsporná opatření v odběru užitkové vody.
Platí pro areál chemie, MAT, ČOV a TSMO.
Dodávka pitné vody
Od pondělí 2. 8. 2021 do pátku 6. 8. 2021 budou postupně odstavovány jednotlivé řady
krátkodobě od 6.00 hod. do 13.00 hod. bez ohlášení kterýmkoliv odběratelům v areálu TOMA,a.s.
Otrokovice, ČOV, čerpací stanice BARUM, MAT, TSMO.
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IV. Stlačený vzduch
Dodávka stlačeného vzduchu bude ukončena v sobotu 24. 7. 2021 ve 14.00 hodin.
Dodávka stlačeného vzduchu bude:
od pondělí 26. 7. 2021 od 6.00 hod do soboty 31. 7. 2021 do 6,00 hod. provoz ukončen.
od pondělí 2. 8. 2021 od 6.00 hod. do soboty 7. 8. 2021 do 6.00 hod., provoz ukončen
Standardní dodávka stlačeného vzduchu bude obnovena v neděli 8. 8. 2020 od 21.00 hod.

Upozornění!
Dodávku energií v termínech plánovaného odstavení nepožadujte, neboť ji nebudeme moci
v žádném případě zajistit.
V době odstávky a při postupné obnově dodávky, včetně konzultací Vám budou k dispozici
v dodávce:

- elektřiny

- p. Reiskup Zdeněk

- tel. 57766 2505, 2515, 737 207 766

- vody ,plynu - p. Takáč Marek

- tel. 57766 2512, 737 207 757

- páry

- tel.57766 2513, 2533, 737 207 771

- p. Masaryk Milan

- stl. vzduchu - p. Takáč Marek

- tel.57766 2512, 737 207 757

Omlouváme se Vám za možné provozní problémy, které Vám přerušení dodávky energií může
způsobit. Věříme však, že pochopíte naši situaci a těšíme se na další obchodní spolupráci s Vámi.

Otrokovice, dne 4. 6. 2021
Ing.Pavel Ratiborský v. r.
technický ředitel
TOMA a.s. Otrokovice
tel. 57766 2500, mob. 777 901 875

