
Město Nalžovské Hory 
Stříbrné Hory 104, 341 01 Horažďovice  

 

OZNÁMENÍ – MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ 

aktualizace k 24.3.2020 

Vláda v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem prodloužila dne 23.3.2020 stávající 

platná omezení volného pohybu až do 1.4.2020 6:00 hodin. 

Změna: V době mezi 8 a 10 hodinou mohou nakupovat v obchodech potravin a drogerie 

pouze občané starší 65 let.  Tato změna se však týká pouze obchodů s prodejní plochou 

nad 500 metrů čtverečních. Obchodů do 500 metrů čtverečních se již omezení netýká. 

Úřední hodiny Městského úřadu Nalžovské Hory zůstávají nadále v omezeném režimu, a to:

  pondělí   9 - 10 a 14 - 15 hodin, 

  středa  9 - 10 a 14 - 15 hodin. 

Knihovna je do odvolání nadále zcela uzavřena. 

Po dobu vyhlášeného nouzového stavu prosím v maximální možné míře využívejte 

telefonickou nebo e-mailovou komunikaci s úřadem a osobně vyřizujte jen naléhavé 

záležitosti. 

Vybírání poplatků za odpady a psy v hotovosti se odkládá do odvolání, možno však platit po 

telefonické či emailové dohodě s p. účetní převodem na účet.  

Po dohodě s popeláři budou i během dubna vyváženy popelnice se starou známkou, než 

bude možné zakoupit a nalepit novou. 

Seniorům, bez pomoci blízkých, nabízíme nákup základních potravin, drogerie a léků. 

V případě potřeby se obraťte na Městský úřad Nalžovské Hory.  

Upozorňujeme na povinnost používat roušky, nebo alespoň šátky, šály apod. jako ochranu úst 

a nosu ve všech obchodech, institucích, dopravních prostředcích a veřejných prostorách. 

Pokud velmi nutně nemusíte do veřejných prostor, obchodů, institucí, nikam nechoďte, 

pomáhejte ohroženým. Dále žádáme o dodržování doporučené vzdálenosti 2 metry mezi 

občany a nevytváření skupinek. 

Město Nalžovské Hory v současné době nemá k dispozici žádné roušky pro veřejnost ani jiné 

ochranné a desinfekční prostředky a čeká na další pokyny ohledně jejich dodání. 

Kontakty:  účetní 376 396 104, matrika 376 396 142, podatelna 376 396 401. 

Email: meu@nalzovskehory.cz 

Dne 24.3.2020                                           Zdeněk Hlaváč, starosta v.r.  

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-rozhodla-o-prodlouzeni-omezeni-pohybu-na-verejnosti-az-do-1--dubna--schvalila-take-dalsi-kroky-na-podporu-zamestnavatelu-180577/

