Úřední hodiny OÚ Ludgeřovice
pondělí a středa od 8:00 hod. do 12:00 hod a od 12:30 hod. do 16:30 hod.
Výše uvedený rozsah úředních hodin platí i pro provoz pokladny OÚ Ludgeřovice pro provoz Obecní knihovny.

Provoz OÚ Ludgeřovice bude probíhat za zvýšených hygienických opatření za těchto podmínek:
V souladu mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR
č. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN ze dne 22. 2. 2021

se všem osobám s účinností ode dne 25. února 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt ve
vnitřních prostorách OÚ Ludgeřovice bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy
bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 %
dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska (třívrstvá jednorázová rouška pro ochranu před mikroorganizmy s
hodnotou min. BFE 95 %, naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky pro výrobek normy ČSN EN 14683 +AC, které brání
šíření kapének.
Budova OÚ zůstane nadále uzavřena pro veřejnost mimo úřední hodiny.
Bude i nadále preferováno vyřízení záležitostí učiněných podáním dokumentů od klientů/veřejnosti prostřednictvím elektronické komunikace (email), datové schránky (ID n9bb3cx) nebo telefonicky, je-li to možné.
Nezbytné vyřízení záležitosti osobním kontem s pracovníkem OÚ mimo stanovený rozsah úředních hodin bude možné po předchozí telefonické
domluvě nebo elektronicky (email) se zaměstnancem úřadu, popř. prostřednictvím domácího telefonu, umístěného u vchodu do budovy.
Kontakt na jednotlivá pracoviště úřadu:
Sekretariát starosty a tajemníka OÚ:
p. Daniela Martinková: 553 876 011, sekretariat@ludgerovice.cz

Odbor stavební úřad a silniční správní úřad:
p. Jarmila Konečná: 553 876 015, stavebni@ludgerovice.cz (vedoucí odboru)
p. Gabriela Kučerová, 553 876 016, kucerova@ludgerovice.cz
p. Stanislava Klemensová, 553 876 016, klemensova@ludgerovice.cz
Odbor výstavby, ŽP a údržby obce:
p. Jiří Olšák: 553 876 024, 724 053 541, olsak@ludgerovice.cz (vedoucí odboru)
Úsek správních činností:
p. Vlasta Bortlíková: 553 876 012, matrika@ludgerovice.cz (matrika, Czech Point)
p. Lenka Jurečková: 553 876 013, ohlasovna@ludgerovice.cz (ohlašovna, Czech Point)
Úsek ekonomický:
p. Hana Rykaluková, 553 876 020, pokladna@ludgerovice.cz
p. Šárka Juřenová, 553 876 021, financni@ludgerovice.cz (hřbitovnictví, fakturace)
Knihovna:
p. Jana Baránková, 553 876 017, knihovna@ludgerovice.cz
S ohledem na současný nepříznivý vývoj epidemiologické situace žádáme občany, aby v maximální možné míře prováděli platby bezhotovostně
převodem na účet obce, popř. realizovali platby prostřednictvím složenek u přepážek České pošty.

Mgr. Daniel Havlík, v.r.
starosta obce

