KORONAVIRUS
UPOZORNĚNÍ
V důsledku zvýšené ochrany klientů i zaměstnanců družstva a v souvislosti s usnesením Vlády ČR o přijetí krizového opatření
z 21.10.2020, bude budova správy družstva v Liberci od 22.10.2020 pro veřejnost UZAVŘENA,
a to včetně poboček v Jablonci nad Nisou, České Lípě a v Děčíně.
Zaměstnanci správy v Liberci budou nadále rozděleni do dvou skupin – viz seznam níže. Jejich přítomnost na pracovišti je nadále
upravena, tj. od 8.00 hod. do 17.30 hod. pouze pro dny pondělí až čtvrtek. Z tohoto důvodu všechny klienty SBD PS Liberec žádáme,
aby se zaměstnanci komunikovali pouze telefonicky nebo e-mailem, a to až do odvolání nouzového stavu.
V případě vážného důvodu je možné, aby si pouze předsedové DS a SVJ domluvili osobní návštěvu v budově správy družstva v Liberci,
a to na předem dohodnutý den a hodinu, vždy ve zpřísněném hygienickém režimu.
KLIENTI BEZ ŘÁDNĚ NASAZENÉHO OCHRANNÉHO PROSTŘEDKU BUDOU Z BUDOVY VYKÁZÁNI!
Do budovy správy družstva nebude umožněn vstup osobám bez ochranného prostředku dýchacích cest nasazeného přes nos i ústa
(respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének).
Toto opatření je platné od 22.10. 2020 až do odvolání.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Skupina č. 1 – přítomnost na pracovišti: každé pondělí a úterý až do odvolání
Bubák Jindřich, vedoucí ÚEP, bubak@sbd-ps.cz, 724 040 580
Dobešová Rita, ekonom. správa SVJ, dobesova@sbd-ps.cz, 485 246 579
Durajová Lenka, účetní, durajova@sbd-ps.cz, 485 246 576
Holomoucká Pavla Ing., TSD/tech. správa SVJ, holomoucka@sbd-ps.cz, 724 040 295
Klejnová Andrea, TSD/technik, klejnova@sbd-ps.cz, 602 436 425
Pažoutová Kateřina, energetika a teplárenství, pazoutova@sbd-ps.cz, 605 446 143
Popivanova Ivana, podatelna, podatelna@sbd-ps.cz, 485 246 564
Prokešová Petra, bytová a člen. evidence, prokesova@sbd-ps.cz, 485 246 571
Strobachová Miloslava, převody bytů do OV, strobachova@sbd-ps.cz
Trtíková Olga, ekonom. správa SVJ, trtikova@sbd-ps.cz, 485 246 574
Ubry Josef, TSD/technik, ubry.josef@sbd-ps.cz, 724 040 690
Skupina č. 2 – přítomnost na pracovišti: každou středu a čtvrtek až do odvolání
Čechura Tomáš, TSD/technik, cechura@sbd-ps.cz, 723 866 986
Fencková Hana, účetní, fenckova@sbd-ps.cz, 485 246 563
Gatter Martin Ing., vedoucí TÚ/ tech. správa SVJ, gatter@sbd-ps.cz, 724 858 547
Kadlusová Iva, ekonom. správa SVJ, kadlusova@sbd-ps.cz, 485 246 572
Kasalová Barbora, TSD/technik, kasalova@sbd-ps.cz, 724 040 418
Khýnová Jana, účetní/pokladní, podatelna@sbd-ps.cz, 485 246 544
Klíč Jiří, právní/pohledávky, klic@sbd-ps.cz, 485 246 561
Košková Vladimíra, sekretariát PŘ a správy, sbd-ps@sbd-ps.cz, 737 788 660
Pauldura Josef Mgr., právník správy družstva, pauldura@sbd-ps.cz, 724 331 310
Řepová Jana, dispečink, dispecink@sbd-ps.cz, 724 858 546
Široká Kristýna, předpisy a vyúčtování, siroka@sbd-ps.cz, 485 246 565
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