Hlášení obecního úřadu dne 17. března 2020
1. Újezdní úřad vojenského újezdu Březina oznamuje, že v březnu se objíždí

26.3. od 8 – 22 hod
2. Svoz popela bude 18.3.2020. Další 1.4.2020. Svoz nápojového kartonu

bude 27.3.2020.
3. Oznamujeme občanům, že poplatek ze psa lze platit na obecním úřadě od

10.1.2020. Platit je možné i na účet: 620701/0100, VS číslo domu, poplatek
je ve výši 50,- Kč za jednoho psa. Další pes je 70,- Kč.
4. Kovošrot Dolák oznamuje, že v sobotu 14. března 2020 začíná výkup

železného šrotu.
5. Vedoucí prodejny Jednoty oznamuje změnu prodejní doby, a to následovně:

pondělí – pátek 7.15 -11.00 hod a odpoledne od 15.00 – 17.00 hod. Sobota 7.30
– 10.00 hod. Změna platí od středy 18.3.2020 do odvolání.
6. Upozorňujeme občany, že na základě zamezení šíření koronaviru vláda

doporučuje občanům starším 70 let, aby nevycházeli ze svých domovů. Pouze
v případě nutnosti, jako je návštěva lékaře nebo nákup potravin. Starosta obce
nabízí pomoc pro zvládání této situace a v případě, že se najde někdo, kdo by ji
potřeboval, ať se obrátí na obecní úřad na tel.: 582 395 417, nebo 724 263 852.
7. Starosta obce upozorňuje občany, kvůli nebezpečí výskytu KORONAVIRU, je vyhlášen
nouzový stav od 12.3. na 30 dnů, a že na základě přijatého krizového opatření je zakázán
volný pohyb osob na území České republiky s účinností od 16.3. od 00,00 hodin do 24.3. do
6,00 hodin. Veškeré informace, nařízení, opatření a pokyny jsou vyvěšeny na úřední desce
obecního úřadu, včetně usnesení krizového štábu Olomouckého kraje. Žádáme občany, aby
omezili pohyb po obci, omezili návštěvy různých úřadů a informace nepodceňovali a
dodržovali veškerá nařízení vlády. Obecní úřad Rozstání bude do 24.3. pro veřejnost
otevřen pouze v úřední dny středa a pondělí vždy jen do 11 hodin. Bližší informace podá
starosta obce na tel. čísle: 724 263 852
8. Vedoucí pošty oznamuje, že v tomto týdnu bude otevřeno ve středu 18.3. a

v pátek 20.3. od 8.30 – 10.00 hod. V úterý a ve čtvrtek bude pošta zavřena.
zavřeno.
9. Z důvodu nízkého počtu žáků bude součást mateřská škola po dohodě se zřizovatelem
v období od 17. 3. do 23. 3. 2020 včetně uzavřena. Do 23. 3. 2020 informujte mateřskou
školu emailem o následném případném zájmu o docházku do mateřské školy od 24. 3. 2020.
O dalším postupu budete informováni vedoucí učitelkou a ředitelkou školy. Vhodné je
sledování www.skolarozstani.cz. Školní kuchyně od 17.3 – 23.3 nevaří pro cizí strávníky.

10. MUDr. Bilík (gynekolog) v Otinovsi ani v Protivanově od 16.3.-20.3.2020

neordinuje.

