Město Kdyně
Náměstí 1
345 06 Kdyně

tel.: 379 413 511
www.kdyne.cz
Ve Kdyni dne 12. 3. 2020

INFORMACE PRO OBČANY MĚSTA KDYNĚ
V SOUVISLOSTI S VYHLÁŠENÍM NOUZOVÉHO STAVU
V souvislosti s usnesením vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č. 194, kterým byl na
území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
(SARS CoV-2) vyhlášen nouzový stav informujeme občany města Kdyně o následujících
opatřeních:
S účinností od pátku, 13. 3. 2020 od 6:00 hod. se ZCELA UZAVÍRÁ:
MŠ Markova
MŠ Dělnická
Centrum vodní zábavy Kdyně
Městská knihovna Kdyně
Rodiče dětí do 10 let věku mají z důvodu uzavření MŠ nárok na ošetřování člena rodiny na
základě vyplnění Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného
zařízení (školy). Žádost o potvrzení tohoto tiskopisu mohou rodiče dětí zasílat přímo
na e-maily ředitelek mateřských škol:
MŠ Markova

Bc. Ivana Kreslová

ms.markova@dokdyne.cz

MŠ Dělnická

Petra Prenerová Wernerová

ms.delnicka@dokdyne.cz

Formulář je možné stáhnout na webových stránkách města Kdyně – www.kdyne.cz.
Omezen bude rovněž provoz Městského úřadu Kdyně, který s výše uvedenou účinností zavádí
úřední hodiny pro veřejnost pouze v následujících dnech:
PO, ST

8:00 – 11:30; 12:30 - 17:00 hod.

Mimo tyto dny bude budova úřadu pro veřejnost uzavřena. Úředníci budou na svých
pracovištích přítomni, omezen bude výhradně styk s veřejností. Veškeré žádosti, dotazy a
jiná podání je možné vyřizovat elektronicky či telefonicky. Kontakty na jednotlivé úředníky jsou
dostupné na webových stránkách města Kdyně – www.kdyne.cz

S obecnými dotazy na městský úřad se občané mohou obracet na tyto kontakty:
e-mail:

podatelna@radnice.kdyne.cz; mrazova@radnice.kdyne.cz

tel.

379 413 511

Pro občany bude před budovou MěÚ Kdyně zřízena schránka k podávání dokumentů, které
není možné podat elektronicky, příp. je bude nutné podat mimo výše uvedené úřední dny.
Provoz úřadu tak zůstane zachován. Zároveň žádáme občany, aby zvážili nutnost návštěvy
jakékoliv veřejné budovy, kde se může koncentrovat vyšší množství osob.
V případě potřeby se můžete rovněž kdykoliv obrátit na vedení města Kdyně prostřednictvím
e-mailu: hamrus@radnice.kdyne.cz nebo rihova@radnice.kdyne.cz
Doporučujeme také sledovat facebookové stránky města Kdyně – „Město Kdyně“, kde pro
Vás informace pravidelně a nejrychleji aktualizujeme.
Vyzýváme občany města Kdyně, aby nepropadali panice, ale zároveň aby nastalou situaci, tj.
vyhlášení nouzového stavu, a veškerá preventivní opatření nebrali na lehkou váhu. Všechna
tato opatření jsou důležitá z hlediska prevence a zabránění masového šíření nákazy virem
SARS CoV-2.






V rámci vyhlášeného nouzového stavu se až do odvolání ZAKAZUJÍ následující činnosti:
Všechna divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní,
náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy,
slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak
soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob.
Přítomnost veřejnosti v posilovnách, koupalištích, bazénech, soláriích, saunách, hudebních a
sportovních klubech, zábavních zařízeních, wellness, knihovnách, galeriích. Otevřená zůstávají
venkovní sportoviště.
Restaurace musí od pátku 13. března 2020 zůstat zavřené v době od 20:00 do 6:00 hod.
Provozovny stravovacích služeb v nákupních centrech nad 5000 m 2 zůstanou zavřené po celý
den.
Opětovně zdůrazňujeme, že na území města Kdyně NENÍ DO SOUČASNÉ DOBY ŽÁDNÝ
POTVRZENÝ PŘÍPAD NÁKAZY VIREM SARS CoV-2! Osoby, které jsou umístěny v karanténě,
mají doposud negativní výsledky testů a toto opatření je tedy čistě PREVENTIVNÍHO
CHARAKTERU!
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tajemnice MěÚ Kdyně

