
 

TOMA, a.s. 
                    tř. T. Bati 1566 

765 82 Otrokovice  
 

Společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 464 

 

S d ě l e n í 

 

 

pro všechny odběratele elektřiny a vody v areálu Moravan Otrokovice zásobované odborem  

energie TOMA,a.s. Otrokovice 

 

                                                                                                           

   Zastavení dodávky energií v době od pondělí 1. 8. do pátku 5. 8. 2022 
 

 

  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. 734 417 610 - p.Jemelka , nebo 577 662 505, 737 207 766 ( p. Reiskup ) , 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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Elektřina bude vypnuta 

   

 1. 8. 2022 - pondělí   - TS bud.73, TS bud. 17 – hlavní rozvodny 22 kV, bud.57 VN- trafo 

odstávka od 7.00 h pro všechny objekty v areálu Moravan a objekty 

napojené na distribuční síť TOMA,a.s. – viz: rozpis odstavených     

objektů 

                            předpokládaná obnova dodávky v 15.00 hod             

 

Rozpis odstavených objektů:  

Toma: 17, 73, 28, 49 - úpravnavody  

JHZ Recykling s.r.o. 22, 24,  

Galvena: 57, 35, 91, 92, 32, 37, sklad u bud. 73 „hájovna“ 

Kalírna Chytil + nájemci: 5, 6, 8, 9, 31, 64,  

Raveo: 63, 

Immo Moravan + nájemci: 23, 59, 

Zlin Avion Service: 14,  

HESPO - Dekra: 53,  

Prozax: 54,  

Zlin Estates, Zlin Aircraft: 11,12,13, 33 – pískovna, 36, 40, 39/I – Sever, 74, 78 (39/II), 79, 80, 

66, 72, 2103 

PSG: 45(vrátnice), 75   

1, 1a – přístavek šatny u bud. 1   

Montema: 38, 41, 48,  

3D Program Viktorín + nájemci: 2, 88 – (O.K. Trans v nájmu) 

Spojmat: 3, 16  

Musil: 20 

East Properties: 20A 

Sogos: 4,  47 – šrotiště staré    

Biowaste: 81,89  

Sygnum + nájemci: 86,87 

 

 

 

 

Voda pitná  

 

Přerušení dodávky 

      

     Od pondělí 1. 8. 2022 do pátku 5. 8. 2022 budou postupně odstavovány jednotlivé řady 

krátkodobě od 6.00 hod. do 13.00 hod. bez ohlášení kterýmkoliv odběratelům v areálu Moravan. 

V pondělí 1.8.2022 bude od 7,00 hod. přerušena dodávka pitné vody pro celý areál 

Moravan. Předpokládaná obnova dodávky v 15.00 hod (závislost na obnově dodávky elektřiny). 
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     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, vody pitné,  p. Jemelka Miroslav    - tel. 734 417 610 

                                                               p. Kolomazník Petr     - tel. 604 180 471  

        

     

             

   

   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. 2022 

 

 

               Zdeněk Reiskup  v. r.      

                                                                                                      vedoucí odboru energetiky  

                                                               TOMA a.s. Otrokovice     

                                                                                                       mob:.737 207 766 


