Obec Dlažov
Dlažov č.p. 27
340 21 Janovice nad Úhlavou

OPATŘENÍ
obce Dlažov, v souvislosti s omezením volného pohybu osob.
Vážení spoluobčané,
V souvislosti s omezením volného pohybu osob, vyhlášeného vládou České republiky od pondělí 16. 3. 2020 do úterý
24. 3. 2020, oznamujeme následující informace:
1) Přehled všech zásadních informací najdete na internetových stránkách obce v sekci Aktuality nebo na vývěsce u
OÚ.
2) Obecní úřad bude pro veřejnost otevřen pouze v pondělí od 08:00 – 10:30 hodin a středu od 12:30 - 16:00 hodin.
- Úterní podvečerní 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 odkládá do 30. dubna 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 zcela uzavřena.
Pro případné dotazy využívejte tyto kontakty:
Telefony 373 392 406 - obecní úřad, 734 858 672 – starosta, 724 187 669 místostarosta

Vážení spoluobčané,
dodržujte prosím veškerá nařízení, opatření a doporučení, související s vyhlášeným stavem nouze a
s omezením volného pohybu osob. Sledujte zpravodajství TV a tisk a hlavně se řiďte svým zdravým
rozumem. Zachovejte klid a rozvahu, ať pokud možno bez úhony a ztrát překonáme tuhle náročnou
zkoušku. Uvědomte si prosím, že snahou nás všech by mělo být, danou situaci zvládnout a nevymýšlet
„po česku“ jak daná opatření obcházet a porušovat. Nynější velmi vážná situace již vyžaduje osobní
odpovědnost každého jedince.
Bez ohledu na hrozby trestním zákoníkem je přece hlavní snahou duševně zdravého jedince –
přežít a nezabít druhého svojí nezodpovědností.
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