
08.09.2020 (07:30 – 17:30) - plánovaná odstávka 
č. 110060729334 
 
  
Nýrsko - Bystřice nad Úhlavou, okres Klatovy 
Bystřice nad Úhlavou 
5, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 48, 53, 54, 58, 60, 61, 65, 66, 69, 73, 7
4, 76, 78, 80, 81, 82, 85, 86, 99, 100, 101, parc. č. 43/2, parc. č. 
487/5, parc. č. 487/10, parc. č. 487/13, parc. č. 487/15, parc. č. 
487/16, parc. č. 487/17, parc. č. 487/18, parc. č. 487/20, parc. č. 
487/22, parc. č. 487/24, parc. č. 487/25, parc. č. 487/31, parc. č. 
487/32, parc. č. 487/33, parc. č. 487/34, parc. č. 487/35, parc. č. 
487/36, parc. č. 487/37, parc. č. 487/39, parc. č. 521/4, parc. č. 
521/6, parc. č. 521/7, parc. č. 521/15, parc. č. 521/16, parc. č. 
521/17, parc. č. 521/18, parc. č. 521/19, parc. č. 521/20, parc. č. 
521/21, parc. č. 521/22, parc. č. 521/23, parc. č. 521/24, parc. č. 
521/26, parc. č. 521/27, parc. č. 521/28, parc. č. 521/30, parc. č. 
521/31, parc. č. 521/32, parc. č. 521/33, parc. č. 521/34, parc. č. 
521/36, parc. č. 521/37, parc. č. 521/40, parc. č. 521/43, parc. č. 
543/1, parc. č. 691/1, č. p.487/14, č. p.521/35 
 
Nýrsko - Nýrsko, okres Klatovy 
Erbenova 
parc. č. 1449 
Nýrsko 
parc. č. 487/19, parc. č. 521/29, parc. č. 521/45, č. p.487/23 
 
 
08.09.2020 (09:30 - 14:00) - plánovaná odstávka 
č. 110060724653 
 
Nýrsko - Zelená Lhota, okres Klatovy 
Zelená Lhota 
53 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci „Odstávky“ nebo přímo na 
odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem. 
 
 
Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací 
spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě. 
 
Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení. 
 
S pozdravem 
 
 
ČEZ Distribuce, a. s. 
 

kontaktní linka: 800 850 860 
 

www.cezdistribuce.cz 
 
------------------------------ 
Textem tohoto mailu podepisující neslibuje uzavřít ani neuzavírá za žádnou společnost Skupiny ČEZ jakoukoliv smlouvu. Každá 
smlouva, pokud bude uzavřena, musí mít výhradně písemnou formu.  
Tento e-mail je určen výhradně pro potřeby jeho adresáta/ů a může obsahovat důvěrné informace. Pokud Vám byl omylem 
doručen, uvědomte okamžitě odesílatele vrácením e-mailu, zdržte se kopírování a jakéhokoliv dalšího šíření e-mailu nebo jeho 
příloh a celý e-mail vymažte ze svého informačního systému. Nakládáním s neoprávněně získanými informacemi se vystavujete 
riziku právního postihu. 
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