Vážení nájemci a zákazníci,
na základně USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. prosince 2020 č. 1376 o přijetí krizového
opatření s účinností od 27.12.2020 do 10.01.2021 dochází k opětovnému omezení maloobchodního
prodeje a služeb.
V souvislosti s výše uvedeným Vám sdělujeme následující:
1. Všechny provozovny obchodu a služeb, na něž se nevztahuje výjimka, jsou uzavřeny.
2. Rozhodnutí o otevření prodejen, na které se vztahuje výjimka, necháváme v kompetenci majitelů
či provozovatelů těchto prodejen.
3. Přístup do otevřených provozoven bude zajištěn pasážemi v přízemí OC, 1. patro je uzavřeno, a to
včetně gastro zóny. Výjimkou je možnost vyzvednutí si rezervací a zásilek z e-shopu, vždy po
telefonické domluvě:
- knihkupectví KOSMAS📞 558 357 110, Pondělí až Pátek: 9:00 - 16:30, Sobota: Zavřeno,
- GIGACOMPUTER 📞 773 779 970, Pondělí až Pátek: 9:00 - 18:00, Sobota: Zavřeno
4. Dle posledních informací, na základě komunikace s majiteli či provozovateli prodejen, jsou
v našem OC otevřeny tyto prodejny, mohou však mít upravenou (zkrácenou) otevírací dobu:
- supermarket BILLA
- TETA drogerie
- lékárna Dr. Max
- tabák tisk GECO
- TESCOMA
- květiny Orchidea
- směnárna
- RIBO (uzeniny a sýry)
- káva & čaj (OXALIS)
- vinotéka
- dárkové potraviny

pouze do 16:00 hod. (v sobotu zavřeno)

- NATURHOUSE

pouze do 17:00 hod. (v sobotu zavřeno)

5. Změnu v rozhodnutí majitelů či provozovatelů prodejen (spadajících pod výjimku) o otevření
(případně zkrácení prodejní doby) či uzavření prodejny budeme respektovat.
6. Provoz kavárny Café Mozart a restaurace Potrefená HUSA je omezen pouze na výdej jídla s sebou
přes výdejní okénko, bez možnosti vstupu do provozovny.
7. Žádoucí ale je, aby se veřejnost v pasážích nezdržovala a používala je pouze k přesunu do
otevřených provozoven.
Věříme, že uvedená opatření přijmete s pochopením a budete je dodržovat.
Děkujeme a přejeme Vám všem pevné zdraví.
správa obchodního centra

