Infomační letáček
Aktuální opatření a povinnosti platné ke dni
17. 4. 2020.

Obecní úřad Uhlířov

Vážení občané.
Vzhledem k současné situaci a prodloužení nouzového stavu si Vám
dovolujeme představit opět malou brožurku s aktuálními
informacemi, které jsme pro Vás shromáždili. ☺ Veškeré další
informace, vládní nařízení, usnesení, mimořádná opatření, změny v
některých zákonech a jakékoli další informace které vás zajímají
naleznete na našich webových stránkách.

Dne 12. března 2020 byl vyhlášen na území ČR nouzový stav.
Tento stav byl nyní prodloužen do 30. dubna 2020.
Informační kanály:
www.uhlirov.cz

Obecní rozhlas

Úřední deska

Kontakty:
Starosta – tel: 607 503 858, email: starosta@uhlirov.cz, WhatsApp: 605 937 912

Místostarosta - tel: 739 539 954
Kancelář OÚ – tel: 739 548 306, email: obec@uhlirov.cz

Informace pro občany
Otevření obecního úřadu
Od dne 21. dubna bude opět otevřen obecní úřad pro veřejnost, a to
ve svých úředních hodinách úterý a čtvrtek od 8 do 17 hodin.
Žádáme občany, aby osobně vyřizovali pouze nutné záležitosti a
nadále využívali prioritně telefonickou či emailovou komunikaci
s úřadem. Žádáme také o ohleduplnost, a to dodržováním rozestupů

min. 2 m a dodržování hygienických zásad. V prostorách úřadu pro
Vás bude k dispozici dezinfekce a vstup je umožněn pouze při použití
ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor,
rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření
kapének. Pokud budete mít zájem o pytle či popelnice, tak i nadále
nabízíme možnost doručení těchto prostředků přímo k vám domů.
Stačí zatelefonovat na obecní úřad, domluvíme se na platbě a vše
následně dodáme. ☺

Informace ke svozu odpadů
Během tohoto týdne jsme dostali informaci z technických služeb, že
s ohledem na současný stav nemohou TS provádět svozy
nebezpečného odpadu, tudíž se svoz nebezpečného odpadu, který se
měl uskutečnit toto pondělí 20. dubna ruší. O náhradním termínu vás
budeme informovat, jakmile budeme mít bližší informace z TS.
Termín svozu velkoobjemového odpadu se nemění, prosíme občany,
aby velkoobjemový odpad nachystali v neděli 19. dubna před své
domy. Zaměstnanci obce jej v pondělí 20. dubna v ranních hodinách
naloží a odvezou.
Je nám to velice líto, ale s ohledem na nařízení vlády a harmonogram
postupného uvolňování nebude možné uskutečnit v naší obci tyto
plánované akce:
•
•
•
•
•
•

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
PRŮVOD OBCÍ 1. MÁJ
DEN MATEK
SETKÁNÍ OBČANŮ A OBCÍ MIRKOREGIONU HVOZDNICE
DĚTSKÝ DEN
KARMAŠ

Ale jednu pozitivní zprávu máme, pokud se nezmění
harmonogram postupného uvolňování, bude hospůdka na hřišti
pro Vás od pátku 29. května OTEVŘENA. ☺

Informace k místní knihovně
Uhlířovská knihovna bude pro občany opět otevřená od čtvrtku
30. dubna a to, jak je již zvykem, od 16–18 hodin. Zastavte se
pro dobrou knížku, která bude v této době určitě příjemným
společníkem. Nezapomeňte, že i zde je nutný vstup s rouškou!
Děkujeme

Informace k pronájmu kulturního domu
Milí občané, vzhledem k tomu, že některé letošní termíny
svateb se již přesunuly na rok 2021 a předpokládáme, že se i
další termíny budou nadále přesouvat a tím ubývat možnost
rezervace, tak Vás informujeme, že pokud máte zájem o
pronájem sálu na příští rok, abyste tak učinili co nejdříve.

Harmonogram uvolnění podnikatelských a
dalších činností
Pondělí 20. dubna
-

Řemesla s provozovnou
Farmářské trhy
Autobazary a autosalóny
Venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovců
s vyloučením veřejnosti v menších skupinách za přesně
definovaných podmínek (sportovci s profesionální smlouvou,
vrcholoví sportovci MO – AČR a MV ČR)
- Svatby do 10 lidí za specifických hygienických podmínek

Úterý 27. dubna
- Provozovny do 200 m², pokud nejsou v nákupních centrech nad
5 000 m² (netýká se provozoven, které budou otevírány v dalších
etapách)

Pondělí 11. května
- Provozovny do 1 000 m², pokud nejsou v nákupních centrech
nad 5 000 m² (netýká se provozoven, které budou otevírány
v dalších etapách)
- Autoškoly
- Posilovny a fitness centra bez využití zázemí (sprchy, šatny)

Pondělí 25. Května
- Restaurace, hospody, bufety, kavárny, vinotéky, pivotéky
s prodejem přes výdejní okénko a v rámci venkovních (letních)
zahrádek

- Holičství a kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetické,
masérské, regenerační nebo rekondiční služby
- Muzea, galerie a výstavní síně
- Zoologické zahrady (pouze venkovní výběhy)

Pondělí 8. Června
- Všechny provozovny v nákupních centrech
- Provozovny nad 1 000 m², které nejsou v nákupních centrech
- Restaurace, hospody, bufety, kavárny, vinotéky, pivotéky –
vnitřní prostory
- Hotely a další ubytovací zařízení (včetně jejich restaurací a
kaváren)
- Taxislužby (dosud nepovolené)
- Živnosti, při kterých je porušována integrita kůže (tetování,
piercing)
- Divadla, zámky, hrady a ostatní kulturní aktivity za přesně
definovaných podmínek
- Hromadné akce s odstupňovaným počtem účastníků
- Kulturní, společenské, sportovní akce (do 50 osob)
- Zotavovací akce apod. pro děti do 15 let věku
- Další včetně opatření v cestovním ruchu
- Svatby za specifických hygienických podmínek
- Zoologické zahrady (včetně vnitřních prostor)

Informace ohledně zápisu do Mateřské školy
ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
MŠMT vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva
zdravotnictví a vlády ČR k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí

rozšíření onemocnění COVID-19 opatření k organizaci zápisů k
předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s právními
předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období
od 2. května 2020 do 16. května 2020
Organizace:
1. Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců
2. Podání žádosti - Žádost o přijetí je možné doručit následujícími
způsoby:
● do datové schránky školy
● emailem s uznávaným elektronickým podpisem (zaslat na email
školy zs.otice@seznam.cz)
● poštou na adresu školy: ZŠ a MŠ Otice - příspěvková organizace
Kylešovská 105, 747 81 Otice
● osobní podání: V případě osobního podání žádosti zákonným
zástupcem je nezbytné nejdříve kontaktovat ředitelku školy na čísle
553 791027 a domluvit si předání.
3. Další nezbytné dokumenty (pošlete společně se žádostí):
● Zápisní list do MŠ a poučení zákonného zástupce
● Čestné prohlášení k očkování
● kopie rodného listu dítěte
● kopie očkovacího průkazu
Po obdržení všech výše uvedených dokladů zašle škola zákonnému
zástupci registrační číslo společně s dalšími pokyny na email, který
uvedete v Zápisním listě.
4. Další důležité informace k zápisu:
Věnujte pozornost dokumentu „Kritéria pro přijímání dětí k
předškolnímu vzdělávání“.

Formuláře ke stažení na webových stránkách školy v záložce
DOKUMENTY:
● Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
● Zápisní list do MŠ a poučení zákonného zástupce
● Čestné prohlášení k očkování
V Oticích dne 7. 4. 2020 Mgr. Romana Evjáková, ředitelka školy

Informace Pošty PARTNER ve Štáblovicích a výplata důchodů
Vážení občané,
Sdělujeme Vám, že od 8. 4. 2020 je otevřena pobočka pošty Partner
Štáblovice s níže uvedenými dočasnými hodinami pro veřejnost:
Pondělí

8 – 11 hodin

Středa

13 – 16 hodin

(HODINY VYHRAZENÉ POUZE PRO SENIORY JSOU STANOVENY NA 8
– 9 HODIN DOPOLEDNE. V TUTO DOBU NEMAJÍ NA POBOČKU
PŘÍSTUP LIDÉ MLADŠÍ 65 LET).
Všechny balíky a listovní zásilky, které byly do dnešního dne uloženy
na pobočce České pošty v Oticích budou od 8. 4. 2020 opět
k vyzvednutí na pobočce Pošta Partner ve Štáblovicích.

