
Vážení spoluobčané,  

 

od pondělí 16. 3. 2020 platí Usnesení vlády České republiky č. 215 o přijetí krizového opatření. 

Žádáme občany, aby důsledně dodržovali ustanovení tohoto usnesení! 

 

V návaznosti na něj bude Městský úřad Lázně Bělohrad uzavřen, proto prosíme veškeré 

záležitosti vyřizujte e-mailem: podatelna@lazne-belohrad.cz nebo telefonicky: 493 034 195. 

 

Úřední podání vkládejte do označené schránky na budově Městského úřadu. 

  

Nezbytně nutné záležitosti vyřídíte, když si na webu Města Lázně Bělohrad http://www.lazne-

belohrad.cz/urad/kontakty/ vyberete konkrétní agendu a domluvíte se, jak postupovat. 

Další opatření: 

 Rušíme poskytované služby mimo budovy úřadu, tedy návštěvy u klientů ve věci agendy 

ověřování listin a podpisů.  

 Pečovatelská služba (ps@lazne-belohrad.cz, 605 207 790) nadále funguje, bližší informace 

k ní budeme průběžně zveřejňovat 

 Seniorům, kteří nemají osoby blízké nebo sousedy, jež by jim zajistili nákupy, léky atd., 

doporučujeme nevycházet. Město jim nabízí zajištění těchto služeb. Kontaktujte nás na 

telefonech 603 295 339 603 163 360 nebo na e-mailu subr@lazne-belohrad.cz nebo 

schanilec@lazne-belohrad.cz. 

 Úhradu veškerých poplatků můžete uskutečnit bezhotovostně převodem na účet města 

Dotaz k platbě prosím odesílejte na el. adresu: odpady@lazne-belohrad.cz 

 Platnost svozových samolepek umístěných na popelnicích s označením roku 2019 se 

prodlužuje do 30.6.2020. 

 Přihlášení nebo odhlášení psů nespěchá. 

 Do odvolání je uzavřena Městská knihovna Lázně Bělohrad, tenisová hala a informační 

centrum. 

 Do odvolání jsou zrušeny veškeré kulturní akce pořádané Městským kulturním střediskem 

Lázně Bělohrad. 

 Do odvolání je uzavřen sběrný dvůr a kompostárna. V případě nutnosti volejte na 

736 626 681. 

 Základní škola je do odvolání uzavřena.  

 Provoz Bělohradské mateřské školy probíhá pouze v jedné třídě na pracovišti v Lázních 

Bělohradě. Bližší informace o dalším provozu BMŠ zjistíte na 604 369 328. 

 Je zrušena možnost odevzdat daňové přiznání 25.3. a 30.3. na MěÚ v Lázních Bělohradě  

Doporučujeme: 

 Vyhnout se setkáním s větším počtem osob, aby bylo minimalizováno šíření viru. 

 Dodržovat doporučené hygienické a zdravotní postupy. 

 Všímat si seniorů ve svém okolí, jestli mají někoho, kdo jim v této mimořádné situaci 

pomáhá, případně nás informujte na výše uvedených kontaktech Městského úřadu Lázně 

Bělohrad 

 

 

Ing. Pavel Šubr 

starosta města 

 

 

V Lázních Bělohradě 16. března 2020 
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