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ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ V SOUVISLOSTI S EPIDEMIÍ KORONAVIRU COVID 19
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, začátkem roku jsme si nepřipouštěli, že by nás mohla postihnout nákaza koronaviru
COVID 19. Bohužel nákaza se rozšířila i do naší vlasti. Nová vládní nařízení se dotýkají nás všech a je nutné
je respektovat a dodržovat. V důsledku nařízení nošení ochranných roušek se v naší obci zdvihla vlna
solidarity a pomoci. Ochotní dobrovolníci se intenzivně zapojili do výroby těchto šitých roušek, které se
následně rozdávaly prvně seniorům a následně ostatním občanům. Všem, kteří se jakoukoli měrou podíleli na
zhotovení těchto šitých roušek pro naše spoluobčany, děkuji. Věřím, že společným úsilím se nám podaří
zvládnout nastalou situaci.
Marek Hýbl, starosta obce

HLAVNÍ ZÁSADY V DOBĚ EPIDEMIE:






Správně si mýt ruce.
Použít desinfekci.
Vyhýbat se místům s vyšší koncentrací lidí.
Ochrana dýchacích cest.
Včasný kontakt lékaře.

PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU
Po dobu platnosti mimořádných opatření je
provoz obecního úřadu omezen na 3 hodiny 2x
týdně, a to v pondělí a středu od 8:00 do 11:00 hod.
V těchto hodinách je možné kontaktovat pracovníky
OÚ pomocí zvonku u vstupní mříže v přízemí.
Prosíme občany, aby OÚ navštěvovali jen
v nejnutnějších případech. OÚ je možné také
kontaktovat telefonicky na číslech 582 370 721 a
725 131 146, případně elektronicky, e-mailem.
Veškeré informace a kontakty najdete na
www.otaslavice.cz.
FINANCE A INVESTIČNÍ AKCE - SBĚRNÝ DVŮR
Vzhledem
k mimořádným
opatřením,
vyhlášeným Vládou ČR, rozhodlo vedení fy
Respono a.s. o uzavření všech sběrných dvorů, ve
své působnosti. Svoz komunálního odpadu bude
zajištěn stávajícím systémem. Termín vývozu
popelnice na známku platnou pro rok 2019 se
prodlužuje do konce června.
ROUŠKY, KAM SE PODÍVÁŠ…
S trochou nadsázky, ale pro ochranu nás
všech je to to nejjednodušší a nejlevnější, co
můžeme udělat. Z iniciativy našich spoluobčanů se
v obci rozběhla domácí výroba roušek, které
pomáhají chránit naše zdraví. Je třeba poděkovat
všem, kteří se do této akce zapojili anebo zapojí,
neboť potřeba roušek bude trvat i nadále a všichni,
kteří se do šití zapojí, mají i své osobní povinnosti a
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potřeby, a proto bude nutné se v těchto pracích
vystřídat. Pokud se tedy najdou ochotní
spoluobčané se šicím strojem, přihlaste se, prosím,
pracovníkům obecního úřadu. Děkujeme.
POPLATKY V DOBĚ OPATŘENÍ
Po dobu platnosti mimořádných opatření je
přijato OÚ Otaslavice opatření, která sníží nutnost
osobního kontaktu a také umožní občanům odložit
některé platby. Žádáme občany, aby veškeré platby
(poplatky, nájmy atd.) prováděli v tomto období
bezhotovostně na účet 2423701/0100, v.s. číslo
domu. Ti, kteří nemají možnost využít
bezhotovostní platební styk, nebudou po dobu
vyhlášení opatření za neprovedené platby
postihováni.
ŽIVOT OBCE SE NEZASTAVÍ
I přes mimořádnou situaci, která nás
všechny pohltila a ovlivnila, není možné ponechat
chod obce napospas osudu. I nadále musí plnit obec
své funkce a zajišťovat její chod. Proto probíhají i
přípravy dalších akcí, které již byly dříve plánovány
a jsou nezbytné. Jednou z nich je i příprava nového
územního plánu. Pokud budete mít do nového
územního plánu připomínky, můžete si je připravit
a nejlépe písemnou formou podat na obecní úřad.
Pevně věříme, že jakmile pomine aktuální
epidemiologická hrozba, rozběhne se činnost v obci
plným tempem, abychom dohnali to, co nám nyní
uniká.
NA ZÁVĚR
Přejeme všem spoluobčanům krásné jaro. Krásné
dny a hodně sil a zdraví všem!
Marek Hýbl, starosta obce
Ing. Mojmír Sokol, Ing. Vladimír Ambros
místostarostové obce
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