S informováním obyvatel nově pomohou hasiči
Energetici ze společnosti E.ON v případě rozsáhlejších výpadků dodávek elektrického proudu
budou informovat obyvatele nově ve spolupráci s hasičským záchranným sborem.
Unikátní spolupráce mezi distributorem elektřiny E.ON, hasičskými záchrannými sbory a obecními
úřady se postupně rozšiřuje do dalšího kraje. První testování proběhlo v Kraji Vysočina a tato služba
se dnes rozšiřuje i do Jihomoravského kraje. V rámci dnešního cvičení se odzkouší systém
spolupráce na území celého Jihomoravského kraje.
Jak služba funguje? Detailní informace z dispečinku společnosti E.ON propojí oblastní manažeři˟
směrem k hasičům. Ti jsou následně schopni informovat všechny starosty v postižených oblastech
formou hromadné SMS zprávy, e-mailu a uveřejnit také detailní informace na krizovém portálu
KRIZPORT během několika desítek minut. Tento portál je také dostupný pro veřejnost. Lidé
v postižených lokalitách tak budou mít díky spolupráci hasičů a starostů měst a obcí aktuální
informace a nebudou je muset hledat na webových stránkách či volat na poruchovou linku.
Tento systém spolupráce je v rámci České republiky ojedinělý a postupně se rozšíří i do ostatních
krajů na celém distribučním území E.ON. Tato služba je pozitivně vnímána především starosty
jednotlivých měst, městysů a obcí a přispěje tak k lepší orientaci občanů.

˟Kontakty na oblastní manažery společnosti E.ON
A. obce v okresu Brno a Brno - venkov (ORP Brno – všechny městské části, Kuřim, Šlapanice,
Tišnov). Tyto lokality jsou profesně zajišťovány Zuzanou Oujezdskou, tel.: 724 053 024,
e-mail: zuzana.oujezdska@eon.cz
B. obce v okresu Brno – venkov, Břeclav, Hodonín a Znojmo (ORP Břeclav, Hodonín, Hustopeče,
Ivančice, Kyjov, Mikulov, Moravský Krumlov, Pohořelice, Rosice, Veselí nad Moravou, Znojmo a
Židlochovice) Tyto lokality jsou profesně zajišťovány Josefem Seigertschmidem, tel.: 602 507
635, e-mail: josef.seigertschmid@eon.cz
C. obce v okrese Blansko a Vyškov (ORP Blansko, Boskovice, Bučovice, Slavkov u Brna, Vyškov).
Tyto lokality jsou profesně zajišťovány Tomášem Doležalem, tel.: 602 550 221, e-mail:
tomas.dolezal@eon.cz

