
 

OBEC  LUTÍN 
Školní č.p. 203, 783 49  Lutín 

___________________________________________________________ 
 
 

 
Obec Lutín níže zveřejňuje důležité informace týkající se 
epidemie koronaviru. 
 
Žádáme občany, aby v případě návštěvy obchodů, pošty, 
zdravotního střediska, úřadu měli všichni přes ústa aspoň 
minimální ochranu – roušku, šátek, šálu apod. 
 
 
Zdravotníci oznamují: 
 
 

V souvislosti s mimořádným stavem týkající se koronavirové 
nákazy platí od 16.3.2020 do odvolání: 

 
Dětská lékařka MUDr. Přikrylová ordinuje v nouzovém režimu pro 
akutní a neodkladné případy od 8.00 do 10.00hod. pouze po 
telefonické domluvě (tel: 585 652 578) včetně očkování a prevence.  
 
Čekárny praktických i zubních lékařů jsou pro pacienty uzavřeny. 
Lékaři jsou v ordinacích přítomni a po telefonické konzultaci 
ordinují od 7.00-12.00hod. Odpolední ordinační hodiny jsou do 
odvolání zrušeny. 
 
V případě akutních potíží volejte na níže uvedená čísla: 

 
MUDr.Monika Behúňová        585 652 579                                                      
MUDr.Monika Chvátilová      585 652 580 
 
MUDr. Kurfürst                          585 652 576 



MUDr. Šubrtová                         585 652 575 
MUDr. Střída                              585 652 574 
 
Ambulance neurologie, ortopedie a gynekologie jsou do odvolání 
zrušeny. 
 
Interní ordinace bude provádět jen telefonické konzultace v úterý 
17.3.2020 od 8.00 do 12.00hod. na tel.: 585 652 583. 

                                 
Laboratoř funguje po telefonické domluvě- 585 652 586 od 7.00-
12.00hod.. 
Rehabilitace na zdravotním středisku je do odvolání zrušena. 
 
Fyzioterapie a regenerace Lutín, Bc. Pavlína Šolcová, je od 
16.3.2020 z důvodu zhoršující se situace okolo koronavirové epidemie 
do odvolání uzavřena. 
 
 
Všechny ostatní případy řešte telefonicky, lze použít  
e-Receptem a e-Neschopenkou . 
 
 

 Obecní úřad Lutín sděluje občanům: 
 
 

Z důvodu koronavirové epidemie bude Obecní úřad v Lutíně včetně 
stavebního úřadu počínaje dneškem tj. 16.3.2020 do odvolání otevřen 
pro veřejnost v pondělí a středu od 12.30 hod. do 15.30 hod.  
Chtěli bychom požádat občany, aby omezili kontakty na minimum 
včetně návštěv obecního úřadu. Veškerou komunikaci na OÚ Lutín 
prosím směrujte přes telefonní číslo OÚ v Lutíně 585 944 323 příp. 
email: e-podatelna.ou@lutin.cz  
S okamžitou platností je zavřena pokladna na obecním úřadu. Veškeré 
poplatky je možno hradit bankovním převodem. Splatnost poplatku za 
komunální odpad je posunuta do 1.7.2020. Informace o bankovních 
převodech včetně splatnosti poplatků Vám budou podány na tel. čísle 
585 944 323.   



 
Telefonická linka pro občany obce na OÚ Lutín: 

                 585 944 323  
               email:e-podatelna.ou@lutin.cz  
 

Obecní úřad Lutín sděluje občanům: 
 
 

Z důvodu koronavirové epidemie důrazně doporučujeme seniorům 
omezit pohyb mimo domov. V souvislosti s tím nabízíme seniorům a 
lidem v nouzi pomoc při zabezpečení nákupu potravin příp. pomoc 
v nouzových situacích. 
 

Své požadavky směřujte na níže uvedené kontakty: 
 

Telefonická linka pro občany obce na OÚ Lutín: 

                 585 944 323  
               email:e-podatelna.ou@lutin.cz  
 
 
 
 

Oznámení starosty obce: 
 

Mateřská škola Lutín se z důvodu zhoršující se situace okolo  
koronavirové epidemie rozhodnutím starosty obce uzavírá od 
úterý 17.3.2020 po dobu trvání celostátní karantény.  
 
 
V Lutíně 16.3.2020                                        Ing. Jakub Chrást 
                                                                             Starosta obce 
 
 



 
Oznámení Sběrný dvůr Lutín: 

 

Sběrný dvůr Lutín je od 16.3.2020 z důvodu zhoršující se 
situace okolo koronavirové epidemie do 24.3.2020 resp. 
odvolání uzavřen. 
 
 
V Lutíně 16.3.2020                                                   OÚ Lutín 
 
 
 
 
 V Lutíně jsou do odvolání uzavřena všechna sportoviště, včetně 

dětských hřišť 
 Obecní knihovna je do odvolání uzavřena 

 
 
 
 
 
Všechny informace budou dále průběžně aktualizovány a oznamovány 
ve veřejném rozhlase, na vývěskách, na webových stránkách a 
facebooku Obce Lutín.  
 


