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Teplice, 11. března 2021

OMEZENÍ PROVOZU DRUŽSTVA
Vážení,
vzhledem ke krizovým opatřením vlády ČR, budou kanceláře správy družstva včetně kanceláří oblastních techniků až do odvolání pro veřejnost
uzavřeny.
Normální provoz bude obnoven bezodkladně po odvolání krizových opatření.
Pro styk se zaměstnanci družstva využijte prosím emailovou korespondenci či telefonní spojení (viz níže uvedené kontakty) nebo na www.osbdtp.cz
sekce „Kontaktujte nás“ - a dovolujeme si Vás požádat, abyste Vaše záležitosti vyřizovali pokud možno v dopoledních hodinách. Děkujeme.
Případné objednávky na odstraňování poruch, závad a požadavků na opravy provádějte prosím buď emailem či telefonicky. Nezbytně nutné opravy
v bytech a havárie se po dobu vyhlášených nouzových opatřeních budou provádět pouze v nezbytně nutné míře a za zvýšených hygienických
opatřeních.
Současně Vás žádáme, abyste měli zakryté dýchací cesty i na chodbách bytových domů a ve výtazích, dodržovali doporučené rozestupy a
dbali maximální hygieny.

Platby nájemného je možno hradit převodem z bankovního účtu či složenkou na účet družstva
1211344/0300 s variabilním symbolem čísla Vašeho bytu.
Děkujeme, že jste vůči sobě v této době ohleduplní, děkujeme Vám za pochopení a těšíme se na obnovení normálního stavu v ČR.
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Věci týkající se nájemného
paní Ivana Muzikantová – 417 554 985
Věci týkající se členských a bytových záležitostí
Věci týkající se právních záležitostí
paní Romana Vodvářková – 417 554 997
paní Blanka Urbanová – 417 554 987
Věci týkající se technických záležitostí
pan Petr Kofer – 417 554 995 - 602 427 546
pan Roman Hruška – 602 125 775
pan Petr Kollmann – 602 125 783
Nový čip
pan Milan Kříž – 417 554 996
Věci týkající se mzdových záležitostí
paní Marcela Waltherová – 417 554 980
Jakékoli jiné záležitosti
paní Dagmar Štrobachová – 417 554 989
Vážení družstevníci, ani našemu družstvu se bohužel Covid-19 nevyhýbá
a několik našich zaměstnanců již Covidem onemocnělo a další jsou v karanténě. Dovolujeme si Vás touto cestou požádat o trpělivost, a to
zejména ve věcech týkající se převodů bytů, ukázkami volných bytů před
jejich přidělením či úkony právního oddělení. Děkujeme za pochopení a
věříme, že se brzo vše vrátí do normálního stavu.

Ing. Josef Snížek v.r.
Předseda představenstva OSBD Teplice

Dovolujeme si Vás upozornit, že v místě sídla družstva jsou výrazně omezeny možnosti parkování, proto prosíme, zejména o úředních hodinách, zaparkujte v Josefské ulici a
vzdálenost cca 130m dojděte pěšky. Děkujeme.

