CELOSTÁTNÍ KARANTENA
Od pondělí 16.3.2020 od 6.00hod platí v celém Česku zákaz vycházení.
Lidé mohou opouštět domovy pouze kvůli práci, aby se postarali o
příbuzné nebo kvůli nutným nákupům, návštěvě lékaře a vyřízení
nezbytných úředních záležitostí.
Je dovoleno chodit na vycházky do přírody a do parků za předpokladu,
že budou dodrženy zásady, neshlukovat se, dodržovat patřičný odstup
od ostatních min. 2 m.
Jsou otevřeny obchody s potravinami, pohonnými hmotami, lékárny a
obchody s drogerií.
Starší lidé by neměli vycházet vůbec, měli by se o ně postarat rodinní
příslušníci anebo je možnost v naší obci využít, že jim nákup obstarají
obecní pracovníci.
Prosím občany Vémyslic, aby vyřizování záležitostí na OÚ, zaplacení
popelnic, psa, nájmu, posunuli na dobu, kdy se situace zklidní a bude
opět povolen volný pohyb.
Je také možnost tyto platby provádět bankovním převodem na číslo
účtu 2828741/0100, variabilní symbol uveďte číslo vašeho domu.
Obecní úřad Vémyslice zavádí od 16.03.2020 do 24.03.2020 úřední
hodiny: pondělí od 7:00 hod do 11:00 hod
středa od 7:00 hod do 11:00 hod
Prosím občany Vémyslic, aby dodržovali nařízení vlády, chovali se
odpovědně jak ke svému zdraví, tak i ke zdraví lidí ve svém okolí.
Velice nezodpovědné považuji a to nejen v této krizové době,
postávání u obchodu s lahvovým pivem, nejen že tím porušujete
všechny nařízení jak se v této době chovat, ale je to příklad pro děti
jak dospělí tohle nařízení ,,berou vážně“. Uvědomte si, že situace je
vážná a je jenom na nás, jak rychle se s touto situací zdárně
vyrovnáme.

Omezení provozu MěÚ Moravský Krumlov
MěÚ Moravský Krumlov s ohledem na mimořádná opatření přijatá vládou ČR v souvislosti se šířením koroviru
oznamuje omezení činnosti MěÚ a jeho fungování v mimořádném režimu:
- dne 16. 3. 2020, od 8:00 do 11:00 hod.,
- dne 18. 3. 2020 a 23. 3. 2020, od 8:00 do 11:00 hod.
Po dobu těchto mimořádných opatření preferujte „NE“ osobní způsob řízení.
Informujte prosím o této skutečnosti své občany způsoben v místě obvyklým.
Obnovení provozu očekáváme dne 24. 3. 2020.
Děkuji za pochopení a přeji všem občanům rozvahu a trpělivost při překonání této situace.

S pozdravem
Ing. Pavel Vavřina
tajemník MěÚ Moravský Krumlov
tel.: 515 300 730

