Obec Dlažov

I N F O R M A C E A O P A T Ř E N Í č. 2
pro občany obce Dlažov,
v souvislosti s prodloužením omezení volného pohybu osob.
Na základě rozhodnutí vlády ČR z 23. 3. 2020 bude omezení volného pohybu osob a pobytu na veřejnosti
prodlouženo do 1. dubna 2020 do 6:00 hodin.
S ohledem na závažnost situace Vás vyzýváme všechny občany, aby:
- respektovali aktuální nařízení vlády a vycházeli ven pouze se zakrytými dýchacími otvory vhodným ochranným
prostředkem (roušky, šátky, šály) a nezapomínali na jejich pravidelnou desinfekci
- se, s výjímkou nezbytných nákupů, neodkladných návštěv u lékaře a zdravotních vycházek do přírody, nezdržovali
a neshlukovali na veřejných prostranstvích
- respektovali nařízení vlády o přednosti nakupování osob starších 65 let a 50 let s průkazem ZTP v naší prodejně

Přehled všech zásadních informací najdete na internetových stránkách obce (www.dlazov.cz) v sekci Aktuality
nebo na vývěsce u OÚ. S ohledem na obrovské množství vydávaných předpisů není ovšem v našich silách vyvěsit
úplně všechny. Sledujte prosím zpravodajství TV a tisk a webové stránky vlády ČR, ministerstva zdravotnictví a
zahraničních věcí a krajské hygienické stanice.
2) Obecní úřad bude pro veřejnost tento týden uzavřen z důvodu nemoci paní účetní, příští týden bude otevřen
pouze omezeně v pondělí od 08:00 – 10:30 hodin a středu od 12:30 - 16:00 hodin.
- Úterní večerní hodiny od 18:00 – 20:00 hodin se starostou a místostarostou stále platí.
- návštěvu úřadu omezte prosím na vyřízení naprosto nezbytných a neodkladných
záležitostí
- v této době nebudou obecním úřadem přijímány žádné hotovostní platby. Ty můžete provádět
pouze bankovním převodem
- splatnost místních poplatků za komunální odpad a psy se posouvá do 30. června 2020.
3) Obecní knihovna v Dlažově a Soustově se do odvolání uzavírá.
4) Mateřská škola Dlažov je pro nedostatek dětí a po dohodě s rodiči stále uzavřena.
Pro případné dotazy využívejte tyto kontakty:
Telefony 373 392 406 - obecní úřad, 734 858 672 – starosta, 724 187 669 místostarosta

Václav Černý, starosta obce

