Nouzový stav - MěÚ Libochovice
Vážené spoluobčanky, Vážení spoluobčané,
všechna nařízení jednotlivých ministerstev nám doporučují přijímat a realizovat opatření vedoucí
ke snížení nebezpečí šíření viru COVID19. Současně máme na paměti i Vás, občany města
Libochovice.
Postupně upravujeme svou činnost tak, abyste mohli využít služeb městského úřadu k zajištění
Vašich úředních záležitostí, a zároveň jsme společně snížili riziko přenosu tohoto závažného
virového onemocnění.
Bez Vaší pomoci a Vaší spolupráce však jen těžko zvládneme dostát všem těmto
požadavkům.
Doporučujeme Vám se dopředu objednat telefonicky nebo e-mailem, aby nedocházelo ke
zbytečným rizikovým situacím, nedorozuměním a k větší koncentraci lidí v prostorech úřadu.
Dále Vám doporučujeme preferovat jiné formy komunikace s úřadem, především telefonickou,
elektronickou (prostřednictvím datových schránek) či e-mailovou poštou.

OD 12. ŘÍJNA 2020 DO ODVOLÁNÍ DOCHÁZÍ K OMEZENÍ
ÚŘEDNÍCH HODIN MĚSTSKÉHO ÚŘADU V LIBOCHOVICÍCH takto:
PONDĚLÍ

8:00 – 13:00 hod.

STŘEDA 12:00 – 17:00 hod.
V OSTATNÍCH DNECH JE ÚŘAD PRO VEŘEJNOST UZAVŘEN
Vstup do budov bude umožněn pouze s rouškou nebo jiným zakrytím úst a nosu.
U vstupů je k dispozici dezinfekce na ruce.
Všechny potřebné kontakty (telefony, e-maily) naleznete na webových stránkách města:
https://www.libochovice.cz/index.php? art=13164
Od pondělí 12.10.2020 je uzavřeno až do odvolání Informační centrum – bude dále sloužit pro
veřejnost jen jako podatelna.
Od pátku 9.10.2020 je uzavřen až do odvolání libochovický bazén.
Stejně tak se ruší kulturní vystoupení a kroužky v Kulturním domě U Tří lip.
Městská knihovna zůstává v provozu, za dodržení protiepidemiologických opatření.
Doporučuji Vám sledovat stránky města Libochovice: https://www.libochovice.cz/ a dále sledovat
FB profil města https://www.facebook.com/mestolibochovice/
Pro získávání aktuálních informací vám také doporučujeme registrovat se do služby
„Mobilní rozhlas“. Díky instalaci aplikace „Mobilního rozhlasu“ do vašeho chytrého telefonu
(https://libochovice.mobilnirozhlas.cz) budete včas a kompletně informováni o dění ve
městě.
Závěrem Vás chci ještě jednou požádat, abyste před svou návštěvou našeho Městského
úřadu Libochovice vše předem konzultovali na jednotlivých telefonních číslech či
prostřednictvím e-mailu s příslušnými kolegyněmi a kolegy.
Děkuji.
Ing. Jana Holá
tajemnice městského úřadu

