Vážení nájemci a zákazníci,
reagujeme tímto na vývoj situace související s vyhlášením nouzového stavu v ČR a následně s
Usnesením vlády České republiky ze dne 14. března 2020 č. 211 o přijetí krizového opatření - viz
příloha, kterým se zakazuje s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do 24. března 2020 do
6:00 hod. maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách s výjimkou v něm uvedených
prodejen.
V souvislosti s výše uvedeným a dalších informací vyplývajících z jednání vlády dne 15.03.2020 a
následné tiskové konference Vám sdělujeme toto:
1. Všechny provozovny obchodu a služeb, na něž se nevztahuje výjimka, jsou do 24. března 2020 do
6:00 hod. uzavřeny.
2. Rozhodnutí o otevření prodejen, na které se vztahuje výjimka, necháváme v kompetenci majitelů
či provozovatelů těchto prodejen.
3. Dle posledních informací, na základě komunikace s majiteli či provozovateli prodejen, budou v
našem OC nadále otevřeny tyto prodejny:
- supermaket BILLA
- TETA drogerie
- lékárna Dr. Max
- tabák tisk GECO
- RIBO (uzeniny a sýry)
- vinotéka P&V
- káva&čaj (OXALIS)
- NATURHOUSE
4. Změnu v rozhodnutí majitelů či provozovatelů prodejen spadajících pod výjimku o otevření či
uzavření prodejny budeme respektovat.
5. Přístup do otevřených provozoven bude zajištěn pasážemi v přízemí OC, nyní 1. patro zůstává
uzavřeno. Žádoucí ale je, aby se veřejnost v pasážích nezdržovala a používala je pouze k přesunu
do otevřených provozoven.
6. Činnost provozoven stravovacích služeb umístěných v rámci OC (s prodejní plochou nad 5 tis. m2)
je zcela zakázána. To je rozdíl oproti provozovnám stravovacích služeb mimo OC, které mohou
jídlo připravovat a vydávat okénkem nebo obdobným způsobem bez vstupu do provozovny, ale
provozovny v rámci OC nemohou ani to.
7. Provoz dalších stravovacích služeb jako je kavárna a restaurace je také zakázán.
Věříme, že uvedená opatření přijmete s pochopením a budete je dodržovat.
Správa obchodního centra

