Informace obecního úřadu Uhlířov
23. březen 2020

k nouzovému stavu a stávajícím opatřením

Drazí Uhlířováci,
Nacházíme se v nelehké době, která je pro všechny z nás velmi složitá
a těžká. Snažíme se pro vás dělat maximum možného. Připravili jsme
souhrn všech důležitých informací, nařízení a povinností, který by se
vás mohly týkat.
Díky tomu, že držíme pospolu a naší obrovské vůli a snaze pomáhat, se
nám podařilo v minulém týdnu uspokojit všechny žádosti o roušky. Je
neskutečné, kolik z nás se zapojilo do pomoci při šití roušek a jejich
distribuci pro místní občany. Všem patří obrovské díky a uznání. Přes
víkend se opět našilo mnoho roušek, takže kdo potřebuje, volejte,
pište!
Snažím se vás informovat o všem, co by se nás mohlo dotýkat. Bohužel
nemám o moc víc informací, než které jsem schopen sehnat z medií.
Celý minulý týden jsme se s kolegy starosty snažili domoci informace
kolik lidí je v karanténě a u kolika je již nákaza prokázaná. Od soboty
mi začala chodit mapa s počtem lidí s potvrzenou nákazou s důrazným
upozorněním, že je to informace jen pro mé účely! Proč to nemůžou
občané vědět? Nesouhlasím! Nikdo se přece nenakazil schválně! Chci
vás uklidnit a říct, jsem váš starosta a jsem tu pro vás, a proto vám tuto
informaci budu sdělovat! K dnešnímu dni není v Uhlířově nikdo
s potvrzenou nákazou koronavirem. Věřím, že tato informace, nás
bude ještě více motivovat k ochraně svého zdraví, ale i zdraví všech
v našem okolí. Dodržujte nařízení vlády ČR a omezte pohyb na
veřejně dostupných místech s výjimkou nejnutnějších potřeb jako
cest do zaměstnání, na nákup apod.
Stále jsme a budeme tady pro vás, tak nás neváhejte kontaktovat s
žádostí, ale i nápadem co by se mohlo zlepšit.

Jiří Švendt - starosta

Informační kanály:
www.uhlirov.cz

Obecní rozhlas

Úřední deska

Aplikace WhatsApp – pokud chcete dostávat informace touto formou,
pošlete telefonní číslo na WhatsApp 605 937 912 se žádostí o zařazení
do skupiny Obec Uhlířov.

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

Dne 12. března 2020 byl vyhlášen na území ČR nouzový stav.
Aktuální opatření a povinnosti platné ke dni 23. 3. 2020.
Informace z obecního úřadu
Obecní úřad je do odvolání uzavřen. Veškerá podání ze strany
veřejnosti budou učiněna pouze prostřednictvím České pošty či
elektronicky (podatelna bude přijímat i podání bez ověřeného el.
podpisu, za podmínky, že tato podání budou na adresu el. podatelny:
obec@uhlirov.cz), případně prostřednictvím Datové schránky. Ve
výjimečných případech lze individuálně telefonicky či elektronicky
dohodnout termín osobní návštěvy na úřadě, ovšem pouze v
neodkladných případech.
Během nouzového stavu se odkládá splatnost všech poplatků vůči
obci.
V případě, že se nacházíte v karanténě, popřípadě nemáte možnost si
zajistit nezbytný nákup potravin, léků či drogerie, tak prosím
kontaktuje starostu nebo místostarostu na následujících tel. číslech:
STAROSTA 607 605 858 / MÍSTOSTAROSTA 739 539 954.
Na základě vládního nařízení jsou od čtvrtku 19.3.2020, 0:00 hodin
povinni všichni občané používat při pohybu na veřejnosti ochranu
dýchacích cest, a to zakrytím nosu a úst. K tomuto účelu jsou vhodné
zejména respirátory a roušky, jako alternativu lze využít šály či šátky.
Na obecním úřadě máme pro místní občany k dispozici ručně šité
bavlněné roušky. V případě zájmu kontaktuje prosím obecní úřad na
telefonním čísle 739 548 306. Potřebné množství roušek bude
občanům posléze dodáno do poštovní schránky.
Hospůdka v Uhlířově je do odvolání uzavřena.
Myslete na to, že i ostatní úřady a instituce fungují v omezeném režimu
a minimalizují kontakt s klienty. Proto přednostně využívejte
elektronickou a telefonickou komunikaci.

Informace k mateřské a základní škole
Základní a mateřské školy zůstávají do odvolání zavřené. Mateřská
škola je otevřená pouze v Oticích pro děti, jejichž rodiče pracují v rámci
složek IZS (lékaři, zdravotní sestry, policisté, vojáci, vězeňská služba,
orgány veřejné moci), v rámci kritické infrastruktury (energetické
systémy, systémy zásobování vodou a potravinami), kteří nemají
možnost zajištění dohledu nad svými dětmi jinou osobou.

Informace MUDr. Cihlářové
Vzhledem k nepříznivému vývoji epidemiologické situace, prosím
občany s jakýmkoliv respiračním infektem, aby nenavštěvovaly naše
ordinace, ale nejdříve nás kontaktovaly telefonicky. Pokud je možno
odložit návštěvu naší ambulance, pak tak prosím učiňte. Recepty je
možno vystavit elektronickou cestou. V případě akutních potíží i jiného
charakteru než infektu dýchacích cest, prosím nejprve volejte, budete
objednáni na určený čas. Vzhledem k nedostatku ochranných
prostředků jsme nuceni i omezit provoz naší praxe.
Ordinační hodiny OTICE:
Po 9-14h, St 11:30-16:00,
Čt 8:30-12:30
Odběry 7-8 jen v nejnutnějších
případech.
Tel: 553 791 014

Ordinační hodiny SLAVKOV:
Út 9-14h a Pá 8:30-13h
Odběry 7-8 jen v nejnutnějších
případech.
Tel: 553 610 090

Více informací na webových stránkách www.praktik-cihlarova.cz.

Informace o odečtech vodoměrů
SmVaK informuje své zákazníky, že jejich zaměstnanci nebudou
vstupovat do domácností a budou kontaktovat odběratele se žádostí
o nahlášení stavu vodoměru.

Informace Pošty PARTNER ve Štáblovicích a výplata důchodů
Přepážka Pošty Partner ve Štáblovicích je do odvolání uzavřena. Česká
pošta prodloužila úložní dobu dopisů na 30 dnů a balíků na 15 dnů.
Zásilky je možno vyzvednout na poště v Oticích. Veškeré důchody
vypláceny v hotovosti (i ty, pro které si běžně chodíte na přepážku),
bude pošta doručovat domů – nevyzvedávejte si důchody a vyčkejte
doma.
Otvírací doba pošty v Oticích:
Pondělí–čtvrtek 08:00 - 11:00, 14:00 - 16:00
Pátek
08:00 - 12:00

Informace k ošetřovnému
Lidé budou moct čerpat náhradu za ošetřovné po celou dobu uzavření
škol pro děti až do 13 let.
Po skončení této mimořádné situace budou opět platit původní
pravidla pro nárok na ošetřovné.
Co se změní?
-

-

-

Ošetřovné po skončení zákonem stanoveného nároku (9 dnů) bude
nadále vyplácet Česká správa sociálního zabezpečení.
Ošetřovné se bude vztahovat na péči o děti mladší 13 let.
Ošetřovné se bude nově poskytovat po celou dobu mimořádných opatření
v souvislosti s epidemií, kdy budou uzavřené školy a další dětská zařízení,
tedy bude náležet i po vyčerpání řádné podpůrčí doby.
Ošetřovné se bude vyplácet i v případě, že o uzavření zařízení z důvodu
epidemie rozhodne sám zřizovatel.
Nárok na ošetřovné vznikne za podmínky žití ve společné domácnosti i při
uzavření zařízení určeného pro péči o zdravotně hendikepované osoby bez
věkového omezení.
V případě živnostníků (OSVČ) bude výpadek jejich příjmů z důvodu péče o
děti sanovat dle dohody vlády program Ministerstva průmyslu a obchodu.

Informace k platnosti dokladů
V případě, že Vám po dni 1. března 2020 propadla platnost
občanského nebo řidičského průkazu, můžete se i nadále prokazovat
těmito neplatnými doklady, a to po dobu trvání nouzového stavu. Bližší
informace naleznete na www.uhlirov.cz.

