Město Louny informuje
PONDĚLÍ 28. ÚNORA 2022

PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA
LOUN K VOJENSKÉ INVAZI
RUSKÉ FEDERACE NA
ÚZEMÍ UKRAJINY
Rada města:
- odsuzuje vojenskou agresi Ruské
federace vůči Ukrajině,
- vyjadřuje solidaritu Ukrajině a jejímu
lidu, což projevuje vyvěšením státní
vlajky Ukrajiny na budově úřadu,
- deklaruje
svoji
připravenost
spolupracovat v rámci krizového řízení
České republiky na řešení migrační
krize, a to jak administrativně
a finančně, tak při vyhledávání
a poskytování vhodných objektů,
- vyčleňuje
finanční
prostředky
na
výdaje
krizového
řízení
v souvislosti s vojenskou invazí Ruské
federace na území Ukrajiny

UBYTOVÁNÍ PŘÍCHOZÍCH
OBČANŮ Z UKRAJINY
-

-

město Louny poskytne nouzové
ubytování
ve
vlastních
bytech
pro příchozí občany z Ukrajiny
za tímto účelem zřizuje město Louny
krizovou telefonní linku a mailovou
adresu, která bude evidovat žádosti
o ubytování, či naopak případné
nabídky ubytování:

+420 603 19 20 21
ukrajina@mulouny.cz
-

na uvedenou mailovou adresu je možné
zasílat též nabídku pomoci s vybavením prázdných bytů základním
nábytkem – lůžka, židle, stoly.

FINANČNÍ POMOC PRO
UKRAJINU
-

případnou finanční pomoc můžete
poskytnout prostřednictvím ověřených
humanitárních organizací:
SOS UKRAJINA - Člověk v tísni:
0093209320/0300
POMOC UKRAJINĚ! – ADRA –
FINANČNÍ POMOC PRO DĚTI:
4004040040/5500 – VS: 222

VEŘEJNÁ FINANČNÍ SBÍRKA NA
POMOC ČERVENÉHO KŘÍŽE UKRAJINĚ
333999/2700 – VS: 1502
-

chcete-li přispět na obranu Ukrajiny:

ÚČET OKAMŽITÉ POMOCI
zřízený Zastupitelským úřadem Ukrajiny
v České republice
304452700/0300
MATERIÁLNÍ POMOC V LOUNECH
https://1url.cz/@LNpomocUKR

INFORMACE PRO NOVĚ
PŘÍCHOZÍ OBČANY UKRAJINY
Pokud nemám v České republice žádné
zázemí a nemám prostředky na ubytování,
mohu kontaktovat linku Ministerstva vnitra.
Infolinka mi pomůže se zorientovat. Je
možné se dostavit do Registračního
humanitárního střediska Vyšní Lhoty.
Vyšní Lhoty 234, 739 51

+420 974 801 802
PRAVIDELNÁ ZKOUŠKA SIRÉN
NEPROBĚHNE
Pravidelná zkouška sirén, která se koná
vždy první středu v měsíci, bude 2. března
z důvodu krize na Ukrajině zrušena.
Za Město Louny připravili dne 28.02.2022
Pavel Janda, starosta města
Vladimír Antonín Hons, místostarosta města
Michal Ovšonka, krizové řízení

