Hlášení – 14.10.2020
1. V souvislosti s včerejší vydanou výstrahou ČHMÚ se obracíme na majitele nemovitostí –
zejména podél toku potoka Podolka se žádostí o kontrolu toku u svých domů. Pokud jste si do
koryta potoka či k jeho břehům nainstalovali jakékoli zábrany, žádáme neprodleně o jejich
odstranění z důvodu průtoku vody. V případě potřeby kontaktujte starostku, místostarostu nebo
velitele hasičů.
2. Vláda ČR opětovně vyhlásila nouzový stav. V souvislosti s ním platí řada omezení, mezi jinými
také upravené doby na úřadech. Po dobu trvání tohoto stavu bude OÚ Klešice přístupný
v pondělí 08.00 – 11.00; ve středu od 17.00 – 20.00. Tyto hodiny jsou určeny k řešení
neodkladných záležitostí, včetně úhrady poplatků, je možné se domluvit na telefonu
469 696 499. Obecní knihovna zatím uzavřena není.
3. Provozní doba Městského úřadu HM je v pondělí 12.00 – 17.00 a ve středu 8.00 – 13.00 hod.
s tím, že zůstává pro veřejnost zachován provoz podatelny. V případě potřeby lze kontaktovat
zaměstnance úřadu telefonicky či e-mailem, případně prostřednictvím sekretariátu městského
úřadu na telefonu 464 603 500.
4. Městský úřad Chrudim má v omezeném režimu pro veřejnost otevřeno v pondělí od 08.00 –
13.00 a ve středu v době od 12.00 – 17.00. V případě nezbytné potřeby můžete zaměstnance
MěÚ Chrudim kontaktovat telefonicky na čísle 469 657 111, e-mailem nebo prostřednictvím
datové schránky.
Omezenou dobu mají také další úřady, sledujte dle svých potřeb elektronické stránky těch, které
vás zajímají.
5. Vzhledem k současné epidemické situaci platí při vstupu do vnitřních prostor budov povinnost
nošení roušek a dezinfekce rukou. V chodbě OÚ je k dispozici dezinfekce na ruce, máme ještě i
nějaké roušky. Změny a aktuální informace k situaci v našem kraji najdete v případě potřeby na:
https://www.pardubickykraj.cz/koronavirus
6. 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. 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.
7. ČEZ Distribuce upozorňuje vlastníky a uživatele pozemků, přes které vede nadzemní elektrické
vedení distribuční soustavy nebo k nimž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a
okleštění stromoví a jiných porostů ohrožující bezpečné provozování distribuční soustavy.
Zásah je třeba provést v období vegetačního klidu od 01.10.2020 nejpozději do 15.11.2020.
Podrobnosti na úředních deskách.

Zprávy a informace jsou vyvěšeny na informačních deskách i elektronických stránkách obce.
OÚ Klešice

