AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO OBČANY OBCE KLEŠICE
NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY BYL DNE 12. BŘEZNA 2020 S ÚČINNOSTÍ
OD 14 HODIN VYHLÁŠEN NOUZOVÝ STAV - platnost 30 dnů (zatím);
NOVĚ: ZÁKAZ VOLNÉHO POHYBU OSOB NA ÚZEMÍ ČR – s účinností od 16. 3. 2020 od 0:00
do 24. 3. 2020 do 6:00. Z tohoto zákazu vláda ČR stanovila určité taxativní výjimky:

Omezení volného pohybu osob:
•
•
•
•
•

nevztahuje na cesty do zaměstnání k výkonu podnikání, nezbytné cesty za rodinou, pro
základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení.
Zákaz není uvalen na cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí.
Netýká se ani pobytu jednotlivců v přírodě nebo parcích
Zakázána není účast na pohřbu
Omezení se nevztahuje na veřejnou hromadnou dopravu, služby pro obyvatele včetně
zásobování, rozvážkovou službu nebo veterinární péči

Nová informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212
Nejnovější informace v televizi, rozhlasových stanicích a na:
Pardubický kraj: https://www.pardubickykraj.cz/koronavirus;
Ministerstvo zdravotnictví: https://koronavirus.mzcr.cz/;

Obec Klešice dle požadavků občanů průběžně řeší potřeby těch, kteří se
dostali do problémové situace a pomoc potřebují.
Pokud nemáte žádného blízkého člověka a nejste schopni
si vlastními silami zajistit potřebné a potřebujete pomoc
(léky, nákup, apod.), ozvěte se na:
OÚ – tel. 469 696 499, 724 180 891, budeme se snažit pomoc zajistit.
Pomoc nabídli někteří občané (již realizujeme) i dobrovolní hasiči –
velmi děkujeme !
Hodiny na OÚ Klešice (po dobu trvání současného stavu):
Pondělí 08.00 – 11.00
Středa 17.00 – 20.00
(k řešení neodkladných záležitostí, včetně úhrady místních poplatků);
Uzavřena je do odvolání Obecní knihovna.
Stále je velmi důležité dodržovat hygienické požadavky. Všímejte si také svých
sousedů, zda někdo z nich nepotřebuje pomoc
a v případě potřeby se ozvěte.
Děkujeme za pochopení
Aktuální informace MěÚ Heřmanův Městec a MěÚ Chrudim na dalších přílohách (úřední
hodiny, aj.). Sledujte dle svých potřeb stránky jednotlivých úřadů.

V Klešicích, 16.03.2020

