Informace č. 2/2020
Dne 16. 3. 2020
Vážení spoluobčané s ohledem na vývoj situace související s šířením nemoci Covid – 19 a
v souladu s vydanými nařízeními vlády Vám sděluji následující přijatá organizační
opatření:
1. S okamžitou účinností se upravují úřední hodiny pro veřejnost takto:
Pondělí 13.00 – 16.00 hodin
Středa 13.00 – 16.00 hodin
2. Vstup do budovy obecního úřadu je možný pouze v upravených úředních hodinách,
v ostatních naléhavých případech po předchozí telefonické domluvě se starostou obce
na MT: 725 081 092.
3. Do odvolání se na pokladně obecního úřadu nebudou realizovat platby v hotovosti za
místní poplatky. Platby za místní poplatky lze realizovat bezhotovostním stykem na
účet obce číslo 21220571/0100, VS číslo domu. S ohledem na zavedenou regulaci
způsobu plateb nebude správce poplatku uplatňovat na případné dlužníky sankce
z prodlení.
4. Do odvolání se ruší poskytování služeb kopírování v budově obecního úřadu.
5. Do odvolání je uzavřena budova čp. 141 pro veškerou zájmovou činnost,
hospodářského dvora a sokolovny.
6. Výdej obědů pro veřejnost v domově důchodců bude i nadále pokračovat, ale za
dodržení následujících opatření:
- výdej bude probíhat pouze v časovém rozmezí od 10,00 do 10,30 hodin
- při nedodržení tohoto času již oběd nebude vydán a vstup do výdejny bude
uzamčen
 osoby budou do prostoru výdeje (výdejního okénka) přistupovat jednotlivě,
mezi jednotlivými osobami bude dodržována bezpečnostní vzdálenost nejméně
2m
7. V případě potřeby je domov důchodců připraven rozšířit množství dovážených obědů
pro seniory. Dovážku obědů si lze objednat telefonicky na obecním úřadě 494 371 425
nebo přímo v domově důchodců, rovněž telefonicky na čísle 702 235 364.
Všeobecně je nezbytně nutné dodržovat následující doporučení:
1. Kdo máte ochrannou roušku nebo masku – NOSTE JI na veřejnosti, případně i
doma!!!
2. Bezpodmínečně dodržujte ve veřejném prostoru bezpečnostní vzdálenost mezi
osobami alespoň 2 m.
3. Ve veřejném prostoru se nedotýkejte rukama úst nebo očí a po návratu domů si ihned
důkladně omyjte ruce a obličej.
4. V obchodě se nedotýkejte zbytečně žádných předmětů ani potravin, kromě těch, co si
dáváte do nákupního košíku, bez ochranných rukavic.
5. Zásadně nedoporučujeme seniorům od 65 let pohyb na veřejnosti a sdružování se s
jinými osobami na veřejnosti. Ke svému zásobování využijte své blízké a to s nejvyšší
mírou opatrnosti. Na čerstvý vzduch běžte do přírody.
6. Všechny osoby zdržující se na území obce mohou v naléhavých životních situacích
kontaktovat obecní úřad na telefonu 494 371 425 nebo přímo starostu obce na MT
725 081 092.
Jaromír Kratěna v.r.
starosta obce

