
 

OZNÁMENÍ 
Místa ur čená k p řekračování vnit řních hranic od 16.03.2020 od 0:00 hod. 

Rumburk – Neugersdorf III/3/22 – III/3/23  
- Přechod je určen pro občany ČR pracující v Německu do 100 km 
- Přechod hranice ubude umožněn pouze s „Potvrzením o výkonu zaměstnání“ a to v době od 

5:00 hod. do 23:00 hod. 

Krásný Les – Breitenau 
- Přechod je určen pro kamionovou přepravu. 
- Dále pak pro občany ČR, kteří se vracejí ze zahraniční do místa trvalého bydliště. 
- Přechod bude otevřen 24 hod. denně. 

 
Všechny ostatní p řechody jsou uzav řeny! 
 
S platností od 16.03.2020 od 0:00 hod. je zakázáno všem ob čanům ČR cestovat do zahrani čí! 
 
Všechna omezení platí do odvolání! 
 
S okamžitou platností je na řízena karanténa pro všechny ob čany ČR, kteří se vrací 
z rizikových oblastí.  

Vláda rozhodla s ú činností od 16. b řezna 2020 od 0.00 do 24. b řezna 2020 do 6.00 o zákazu 
volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou cest do zam ěstnání, do 
zdravotnických za řízení, za rodinou a dalších nezbytných cest. 
 

Vláda doporu čuje osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání  nouzového stavu mimo 
svá obydlí, s výjimkou návšt ěvy zdravotnického za řízení za účelem zajišt ění neodkladné 
zdravotní pé če. 
 
Provoz radnice:   
S platností od 16.03.2020 došlo k úpravě provozu MěÚ Šluknov. Úřední dny byly stanoveny v: 
Pondělí – 13:00 – 16:00 hod. 
Středa – 13:00 – 16:00  hod.  

Od 17.03.2020 došlo k omezení provozu Technických s lužeb Šluknov. TS jsou pro ve řejnost 
otev řeny v pond ělí a v pátek od 9:00 hod. do 12:00 hod. Objednávky budou vy řizovány 
telefonicky a e-mailem.  

Město Šluknov ruší všechny kulturní akce po řádané městem do odvolání. 

Mateřská škola Šluknov z ůstává otev řena v omezeném provozu.  

Město Šluknov uzav řelo do odvolání Šluknovský zámek, M ěstskou knihovnu a všechna 
veřejná sportovišt ě. 

Pobočka České spo řitelny ve Šluknov ě se uzavírá s platností od 16.03.2020 na dobu 14 dní. 
 
Všechny d ůležité informace naleznete na www.mestosluknov.cz   


