OBEC SUDOVO HLAVNO
Sudovo Hlavno 15, 294 76 Kostelní Hlavno
IČO: 00509213, číslo účtu: 34928-181/0100, KB a.s., pobočka Brandýs nad Labem
telefon: 326 971 081, 724 107 079, e-mail: ou@sudovohlavno.cz, www: sudovohlavno.cz

Přehled opatření vlády ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním
výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky
•
•
•

s účinností od 16. března se omezuje se volný pohyb osob na území ČR s výjimkou cest
do zaměstnání, za nezbytnými nákupy, nezbytnými cestami za rodinou, osobami
blízkými, za neodkladnými záležitostmi
zakazuje se s účinností od 19. března všem osobám pohyb a pobyt na všech místech
mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor,
rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének
zakazuje se s účinností od 19. března všem osobám přítomnost v maloobchodních
prodejnách potravin v čase mezi 10 hod. a 12 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let
věku a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny (prodejny jsou v tomto čase
vyhrazeny pouze seniorům, ostatní zákazníci si nakoupí mimo tento čas)

Informace Obecního úřadu Sudovo Hlavno
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

dle nařízení vlády ČR jsou upraveny úřední hodiny na obecním úřadě: pondělí 8 – 11
hodin, středa 8 – 10 hodin, 17:30 – 18:30 hodin
mimo určené úřední hodiny jsme k dispozici na telefonním čísle 724 107 079, na emailu: ou@sudovohlavno.cz. Pokud budete potřebovat, zavolejte, jsme připraveni
poradit a pomoci
poplatky za odpad a psa lze uhradit bezhotovostně, na výše uvedených kontaktech vám
sdělíme platební údaje, po úhradě doneseme známku na popelnici do poštovní schránky
až do odvolání nebude do obce jezdit pojízdná masna spol. Goldšmíd
dnes byly občanům ve věku 65+, kteří jsou nejrizikovější skupinou vůči onemocnění,
rozneseny pratelné textilní roušky
v příštím týdnu by obce měly dle informací od nadřízených orgánů dostat jednorázové
roušky pro všechny občany – jakmile se tak stane, budou roušky rozdány
rádi bychom zajistili textilní roušky pro všechny obyvatele obce – pokud můžete pomoci
s ušitím roušek, nebo s věnováním materiálu (100 % bavlna, povlečení, plátno, guma –
ideálně plochá, prádlová o šíři od 6 do 8 mm) budeme moc rádi a předem děkujeme
(volejte na výše uvedený kontakt)
otevírací doba místního obchodu: pondělí – pátek, 6.30 - 11 hodin, neděle, 7 - 10 hodin
ordinace praktického lékaře MUDr. Koubka je uzavřena, pro informace, recepty na léky
apod. volejte na tel. č. 776 898 380
při pochybnostech o svém zdravotním stavu kontaktujte svého praktického lékaře, nebo
infolinku Státního zdravotního ústavu 724 810 106, 725 191 367
další informace lze získat například zde: úřední deska obce, www.sudovohlavno.cz,
www.vzmr.cz, www.szu.cz, linka 1212

Informace České pošty
•
•
•

Česká pošta od 19. března do odvolání omezuje otevírací dobu pro klienty. Hodiny
pro veřejnost se upravují tak, že všechny pobočky na území České republiky se zavřou
nejpozději v 16 hodin.
Pobočky České pošty od 10 do 12 hodin zpřístupněné pouze občanům nad 65 let.
Požádali jsme všechny ostatní klienty, aby respektovali toto rozhodnutí krizového štábu
České pošty.
Rovněž jsme požádali veřejnost, aby pobočky České pošty navštěvovala pouze
v nejnutnějších případech a aby omezila nakupování na e-shopech pouze na věci, které
nutně v současné době potřebuje.

Opatření Generálního finančního ředitelství ČR
•
•
•
•

Od pondělí 16. března jsou pracoviště Finanční správy přístupná pro veřejnost v rozsahu
úředních hodin podatelen. Kontakt s veřejností bude probíhat v prostorách určených
správcem daně (finančním úřadem, územním pracovištěm).
Omezen bude i provoz pokladen. Konkrétní informace podá místně příslušný finanční
úřad. Finanční správa doporučuje hradit daně bezhotovostně.
Finanční správa doporučuje ke komunikaci se správcem daně využívat dálkové formy
komunikace.
Podrobnosti k provozu daného pracoviště a telefonní linku nalezne veřejnost na
příslušné stránce finančního úřadu. Pro účely poskytování informací k aktuální situaci
zřizuje Finanční správa infolinku 224 041 111, která bude v provozu v pracovních
dnech.

Děkuji vám za spolupráci a přeji klidné dny. Buďme k sobě navzájem ohleduplní. Věřím, že
společně vše překonáme.

Mgr. Lenka Houdková
starostka obce Sudovo Hlavno

V Sudově Hlavně dne 19. 3. 2020

