Hlášení – 06.05.2020
1. Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu se uskuteční se již tuto sobotu, 09. května
2020. Sběr VO a NO proběhne v Klešicích před bývalou Semprou od 08.00 do 08.30 hod.,
v Nákli na návsi u zastávky BUS od 08.40 do 08.50 hod. Je třeba, aby občan odevzdávající
odpad, byl osobně přítomen. Podrobnější informace jsou ve vývěskách i na stránkách obce.
V souladu s nouzovým stavem, nařízeními vlády a s ohledem na zdraví občanů i pracovníků
svozové firmy musí mít v průběhu svozu všichni zúčastnění roušky a dodržovat potřebné
odstupy od sebe minimálně 2 m.
2. Po konzultaci s veterinárním lékařem oznamujeme, že očkování psů v obci proběhne po
skončení nouzového stavu. Termín včas vyhlásíme.
3. Žádáme občany, aby před odevzdáváním tříděného odpadu – zejména plastů a kartonových
krabic tento materiál minimalizovali. To znamená – plastové obaly, lahve i nápojové obaly před
vhozením do žlutého kontejneru či žluté popelnice sešlápněte. Do modrých kontejnerů patří papír,
lze do nich dát i karton. Krabice a další kartonové obaly prosím před vložením do kontejneru
roztrhněte nebo rozřežte na menší kusy, vejde se odpadu daleko více. Vzhledem k tomu, že stále
více lidí si objednává zboží prostřednictvím doručovacích služeb, kartonový odpad se neúměrně
zvyšuje. Neodkládejte tedy celé krabice ke sběrným místům. Děkujeme.
4. Pardubický kraj informuje veřejnost, že s platností od pondělí 11.5.2020 bude plně obnoven
provoz veřejné silniční osobní dopravy, která je objednávána Pardubickým krajem. Autobusové
jízdní řády budou vráceny zpět k plnému provozu standardního školního roku. Na některých
spojích sice může dojít ještě k dílčímu omezení provozu. Nicméně i na těchto spojích bude provoz
spuštěn nejpozději od 25.5.2020. Jedná se zejména o spoje, jejichž provoz zajišťují autobusy ze
sousedních krajů, které uvolňují omezení jízdních řádů až od 25.5.2020.
Jízdní řády budou po jejich zpracování dopravním úřadem a Celostátním informačním systémem
také k dispozici i na veřejných portálech (např. IDOS).
5. Obecní úřad Klešice je přístupný v pondělí od 08.00 – 11.00 a ve středu od 17.00 – 20.00, přičemž
jsou stále zachovány oficiální úřední hodiny. Úřední i další hodiny na OÚ jsou určeny zejména
k řešení neodkladných záležitostí, včetně ověřování podpisů, listin, výstupů z Czech Pointu a
podpisům smluv. Rovněž je od tohoto týdne otevřena 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 používali.
6. Na OÚ v Klešicích máme k dispozici dezinfekci na ruce z druhé dodávky. Pokud máte zájem,
přijďte si pro ni s vlastní nádobkou.
7. Aktuální informace a opatření v souvislosti s koronavirem najdete na stránkách Pardubického
kraje, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, částečně i na elektronických stránkách
obce. Snažíme se je aktualizovat průběžně tak, jak na obec docházejí. Řada věcí se ale mění ze
dne na den, není možné již postihnout a zveřejňovat všechny změny, určitě si hlídáte sami.
OÚ Klešice

