Hlášení – 18.03.2020
1. Obec Klešice oznamuje, že po dobu trvání současného stavu bude OÚ přístupný v omezeném režimu takto:
pondělí 08.00 – 11.00; středa 17.00 – 20.00. Tyto hodiny jsou určeny pouze k řešení neodkladných
záležitostí, včetně úhrady místních poplatků; Uzavřena je do odvolání Obecní knihovna.
2. Senioři, pokud nemáte nikoho blízkého a potřebujete pomoc při zvládání základních životních potřeb včetně
nákupů potravin a léků, dovozu jídla apod., dejte nám, prosím, vědět a ozvěte se na OÚ – tel. 469 696 499,
724 180 891, budeme se snažit pomoc Vám zajistit. V současné době již pomoc dle požadavků realizujeme.
Jsme velmi rádi, že pomoc nabídli někteří občané i dobrovolní hasiči – všem moc děkujeme ! Stále je velmi
důležité dodržovat hygienické požadavky. Občany žádáme – všímejte si také svých sousedů, zda někdo
z nich nepotřebuje pomoc a v případě potřeby nám sdělte na OÚ.
3. Na základě žádosti praktických lékařů tlumočíme jejich žádost občanům, aby omezili návštěvy místních
ordinací na minimum. Problémy, recepty, neschopenky, karantény mohou řešit telefonicky se svým lékařem.
Přehled lékařských ordinací v Heřmanově Městci a telefonické kontakty jsou k dispozici ve vývěskách i na
stránkách obce.
4. Městský úřad Heřmanův Městec je od pondělí 16.03.2020 uzavřen, v provozu zůstává pouze podatelna, a
to v pondělí a ve středu vždy pouze od 8.00 do 11.00 hodin. V případě potřeby je možno kontaktovat
zaměstnance městského úřadu telefonicky nebo emailem.
5. V omezeném režimu je od pondělí 16.03.2020 rovněž Městský úřad Chrudim. Provozní doba je pondělí 8 –
11 hod., středa 14 – 17 hod. V případě nezbytné potřeby můžete zaměstnance MěÚ Chrudim
kontaktovat telefonicky na čísle 469 657 111, e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky.
6. V souvislosti s omezeným provozem autobusové dopravy vydal hejtman Pardubického kraje včera opatření,
které zakazuje ve všech vozidlech, objednávaných PK nástup a výstup předními dveřmi a zákaz odbavování
cestujících řidičem i odbavovacím zařízením. To znamená, že již zakoupené kupony nebudou cestující
označovat a jízda těmito vozidly bude bezplatná. Platnost tohoto opatření je ode dneška, tj. středy 18.
března 2020 do odvolání. Výlukové jízdní řády najdete na internetové adrese: portal.idos.cz.
7. Další Nařízení hejtmana PK z dnešního dne platí ode dneška, tj. středy 18. března od 18:00 hod. do
odvolání a zakazuje občanům vstupovat do obchodů, lékáren, zdravotnických zařízení, pošt, bank či do
veřejných dopravních prostředků bez roušky, respirátoru či jiné ochrany dýchacích cest. Stejné nařízení
vydala dnes vláda ČR s tím, že zákaz vstupu bez zakrytých částí obličeje platí i pro vstup do úřadů. Je
vhodné chodit tak i venku, kde se pohybují další lidé. V souvislosti s tím informujeme obyvatele obce, že
roušky pro vás bohužel k dispozici nemáme, k rozdělení na obce zatím nikde nejsou. Pokud je někdo v obci
šije, ozvěte se nám, děkujeme.
8. Dále Pardubický kraj oznamuje veřejnosti úpravu úředních hodin Krajského úřadu. Úřední hodiny se
omezují na pondělí a středu od 8 do 11 hodin. Vstup do budovy B (od Východočeského divadla) bude
otevřený pouze ve zmíněné úřední hodiny. Vstupy do budov A a C (z Komenského náměstí) budou i nadále
k dispozici dle zvyklostí. Všechny ostatní vstupy budou uzavřeny.
9. Od pondělí 16. 3. 2020 jsou pracoviště Finanční správy přístupná pro veřejnost v rozsahu úředních hodin
podatelen. Omezen bude i provoz pokladen. Finanční správa doporučuje hradit daně bezhotovostně. FS
dále ruší výjezdy pracovníků do obcí i původně ohlášené rozšířené úřední hodiny finančních úřadů,
plánované na období 23. 3. – 1. 4. 2020. Ke komunikaci se správcem daně doporučuje FS využívat dálkové
formy komunikace. Konkrétní informace podá místně příslušný finanční úřad, Chrudim – telefon 469
658 111. Pro účely poskytování informací k aktuální situaci zřídila Finanční správa infolinku 224 041 111,
která bude v provozu v pracovních dnech.
10. Omezenou dobu mají také další úřady, sledujte dle svých potřeb elektronické stránky těch, které vás
zajímají.
11. Informace a opatření v souvislosti s koronavirem najdete rovněž na stránkách obce. Snažíme se
aktualizovat je průběžně tak, jak docházejí na obec.
12. V souvislosti s koronavirem byla zřízena nová informační linka s číslem 1212, nevolejte na ni ale zbytečně.
Sledujte prosím, průběžně rozhlasové a televizní zpravodajství, kde uslyšíte nejaktuálnější informace.
Souhrny důležitých informací se snažíme průběžně zveřejňovat na elektronických stránkách obce.
Děkujeme za pochopení a slušné chování všech.
Zprávy a podrobnější informace najdete na informačních deskách i elektronických stránkách obce.
OÚ Klešice

