
Předmět: Krizový štáb ORP Prostějov - ak vace "pohotovostní" linky
Od: "STAB" <stab.prostejov@izsol.cz>
Datum: 14.03.2020 17:04
Komu: "Alojzov" <alojzov@volny.cz>, Bedihošť <obecbedihost@volny.cz>, Bílovice-Luto n
<obec.bilovice@seznam.cz>, "Biskupice" <ou.biskupice@volny.cz>, Bousín
<obecbousin@gmail.com>, Brodek u Prostějova <mestys@brodek.cz>, Buková
<obec@bukova.eu>, Čehovice <cehovice@cehovice.cz>, Čechy pod Kosířem <ou@cechypk.cz>,
Čelčice <oucelcice@cbox.cz>, Čelechovice na Hané <obec@celechovice-na-hane.cz>, Dětkovice
<ou.detkovice@email.cz>, "Dobrochov" <obec.dobrochov@volny.cz>, "Dobromilice"
<ou@dobromilice.cz>, "Doloplazy" <ou@obecdoloplazy.cz>, "Drahany" <oudrahany@iol.cz>,
Držovice <obec@drzovice.cz>, Dřevnovice <ou@drevnovice.cz>, "Hluchov" <ou@hluchov.cz>,
Hradčany-Kobeřice <obec.hradcany.koberice@seznam.cz>, Hrdibořice <ou@hrdiborice.cz>,
Hrubčice <obec.hrubcice@volny.cz>, Hruška <ou@obechruska.cz>, Ivaň <obec.ivan@cmail.cz>,
Klenovice na Hané <obec@klenovicenahane.cz>, "Klopotovice" <ou.klopotovice@seznam.cz>,
Kostelec na Hané <mestskyurad@kostelecnh.cz>, Koválovice-Osíčany <ou@kovaloviceosicany.cz>,
Kralice na Hané <mestys@kralicenahane.cz>, Krumsín <podatelna@krumsin.cz>, Laškov
<oulaskov@volny.cz>, Lešany <obeclesany@volny.cz>, Malé Hradisko <starostamh@seznam.cz>,
Mořice <obec@morice.cz>, "Mostkovice" <obec@mostkovice.cz>, "Myslejovice"
<myslejovice@volny.cz>, Němčice nad Hanou <podatelna@nemcicenh.cz>, "Nezamyslice"
<podatelna@nezamyslice.cz>, "Niva" <obecniva@seznam.cz>, Obědkovice
<obecobedkovice@volny.cz>, "Ohrozim" <ou.ohrozim@seznam.cz>, Olšany u Prostějova
<obec@olsanyupv.cz>, "Ondra ce" <ou@ondra ce.cz>, "Otaslavice" <starosta@otaslavice.cz>,
O noves <o noves@iol.cz>, Pavlovice u Koje na <obecpavlovice@seznam.cz>, Pěnčín
<ou@obecpencin.cz>, Pivín <obec@pivin.cz>, "Plumlov" <podatelna@mestoplumlov.cz>,
Prostějovičky <info@prostejovicky.cz>, "Pro vanov" <podatelna@pro vanov.com>, Přemyslovice
<oupremyslovice@iol.cz>, Ptení <obec@pteni.cz>, Rozstání <rozstani@rozstani.eu>, "Seloutky"
<seloutky@volny.cz>, "Skalka" <ou@obecskalka.cz>, "Sla nky" <starosta@sla nky.cz>, Smržice
<starosta@smrzice.cz>, "Srbce" <obec@srbce.cz>, Stařechovice <obec@starechovice.cz>, S nava
<pa-bok@centrum.cz>, Tiš n <starostka@ s n.cz>, "Tvorovice" <starosta@tvorovice.cz>, Určice
<podatelna@urcice.cz>, Víceměřice <ou@vicemerice.cz>, Vícov <obecvicov@seznam.cz>,
"Vincencov" <obec.vincencov@seznam.cz>, Vitčice <obec@vitcice.cz>, Vranovice-Kelčice
<obec@vranovicekelcice.cz>, Vrbátky <podatelna@vrbatky.cz>, "Vrchoslavice"
<obec@vrchoslavice.cz>, Vřesovice <vresovice.pv@volny.cz>, Výšovice <obec.vysovice@volny.cz>,
Zdě n <obeczde n@volny.cz>, Želeč <obec@zelec.cz>

Vážená paní starostko, Vážený pane starosto,

 na základě vyhlášení NOUZOVÉHO STAVU byla po jednání Krizového štábu ORP Prostějov
ak vována pohotovostní telefonní linka 950 770 810.

Linka bude obsluhována stálou pracovní skupinou krizového štábu. Starostové mohou rovněž
použít emailovou adresu stab.prostejov@izsol.cz .
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Starostové obcí mohou tuto linku kontaktovat v případě nutnos  spolupráce s krizovým štábem
v souvislos  s nouzovým stavem.

Krizový štáb ORP Prostějov

stab.prostejov@izsol.cz

950 770 810

--
This message has been scanned for viruses and
dangerous content by MailScanner, and is
believed to be clean.
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