Hlášení – 08.04.2020
1. Obec Klešice informuje, že po dobu trvání současného stavu je OÚ přístupný v omezeném režimu v pondělí
od 08.00 – 11.00 a ve středu od 17.00 – 20.00. Tyto hodiny jsou určeny pouze k řešení neodkladných
záležitostí, včetně ověřování podpisů, listin a výstupů z Czech Pointu. Úhrady místních poplatků za odpady
a psy lze zaslat již pouze bezhotovostně na účet, podrobné informace jsou ve vývěskách, www stránkách
obce a na dveřích OÚ. Peníze v hotovosti v současné době nepřijímáme. Uzavřena je do odvolání Obecní
knihovna. V chodbě OÚ je k dispozici dezinfekce na ruce v bezdotykovém dávkovači a také vlhčené
ubrousky. Všechny příchozí žádáme, aby přípravky po vstupu do budovy použili.
2. Na OÚ v Klešicích je k dispozici v omezeném množství dezinfekce na ruce. Pokud máte zájem, přijďte si
s vlastní nádobkou v době omezeného provozu OÚ (viz. www, vývěsky)
3. Stále platí zákaz vycházení z domova bez roušky či jiné ochrany obličeje. Pokud používáte roušky
látkové, každý by měl mít minimálně dvě až tři z důvodu hygieny. Na OÚ v Klešicích jsou ještě k dispozici
zdarma. Pokud potřebujete, můžete si je vyzvednout na OÚ ve dnech Po – Čt vždy od 13 – 17 hod.
4. Opakovaně nabízíme pomoc všem, kteří ji potřebují. Senioři i ostatní obyvatelé obce, pokud nemáte nikoho
blízkého a potřebujete pomoc při zvládání základních životních potřeb včetně nákupů potravin a léků,
dovozu jídla apod., ozvěte se na OÚ – tel. 469 696 499, 724 180 891, budeme se snažit pomoc Vám zajistit.
Stále je velmi důležité dodržovat hygienické požadavky. Žádáme všechny – všímejte si také svých sousedů,
zda někdo z nich nepotřebuje pomoc a v případě potřeby nám sdělte na OÚ.
5. Na stránkách obce najdete také informace o nakládání s komunálním odpadem i rouškami v době karantény
a nouzového stavu, který je zatím vyhlášen do 30.04.2020.
6. Do svých schránek jste obdrželi k vyplnění tabulku o počtu a druhu všech popelnic, bez ohledu na
vlastnictví, které používáte ke svozu odpadů. Důvodem je příprava systému svozu s vážením jednotlivých
nádob u domů. Každá nádoba (pronajatá či vlastní) bude opatřena čipem a zavedena do evidence. Nádoby
bez čipu v evidenci nebudou a svozové auto je nebude moci vysypat. Proto se na vás obracíme se žádostí
o vyplnění níže uvedené tabulky – uveďte prosím, přesné počty kvůli čipům. Tabulku můžete odevzdávat
ihned – lze vhodit do schránky na OÚ nebo sdělit informaci e-mailem na klesice@centrum.cz, do
15.04.2020. Děkujeme těm, kteří již vyplněnou tabulku odevzdali Připomínáme, že nádoby, neoznačené
čipem nebudou moci po spuštění systému být vyváženy.
7. Svoz bioodpadu bude zahájen v Klešicích i Nákli zítra, 09.04.2020. Bioodpad bude opět svážen ve stejný
svozový den jako odpad komunální, tj. čtvrtek (liché týdny bioodpad, sudé týdny komunální odpad).
Popelnice na bioodpad musí být barvy hnědé a nádoba označena nálepkou BIOODPAD. Neoznačené
nádoby nebudou vyváženy. Pokud ještě hnědou nádobu nemáte, je možné si ji vyzvednout na OÚ
v Klešicích, zatím jich ještě několik máme. Podnikatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu s obcí, bude
vyvážen komunální odpad každý týden.
8. Po dobu trvání nouzového stavu občané, kterým skončila doba platnosti dokladů, tj. občanského průkazu a
cestovního pasu po 1. březnu 2020, mohou těmito doklady dál na území ČR prokazovat svoji totožnost.
Jsou-li držiteli alespoň jednoho platného dokladu (včetně řidičského průkazu), prokazují se přednostně
některým z nich. Pozastavena je také povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu do 15
pracovních dnů od skončení jeho platnosti, a to i v případě ohlášené ztráty, změny trvalého pobytu, dovršení
věku 15 let a dalších důvodů, v jejichž důsledku platnost průkazu končí.
Podobně je tomu i u řidičských průkazů, kterým v době nouzového stavu skončila platnost. Jejich držitelé
mohou i nadále řídit motorová vozidla, pro jejichž řízení je průkaz opravňoval. Neplatí tak ani povinnost
odevzdat neplatné řidičské oprávnění do 15 dnů po skončení jeho platnosti. Běžný režim vydávání dokladů
bude zaveden po skončení mimořádných opatření. Stanovisko Ministerstva vnitra je zveřejněno na
stránkách obce v sekci Aktuální informace – koronavirus.
9.

Informace a opatření v souvislosti s koronavirem najdete rovněž na elektronických stránkách obce. Snažíme
se aktualizovat je průběžně tak, jak docházejí na obec.

10. V souvislosti s trvajícím nouzovým stavem obec Klešice a SDH Klešice oznamují, že se v letošním roce
neuskuteční Krojovaná pomlázka.
Přejeme všem hlavně zdraví a klidné Velikonoce.
OÚ Klešice

