Obec Výškov
Výškov 44, 440 01 Louny
Obec Výškov v návaznosti na USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY o přijetí krizového opatření
Vydává toto opatření obce č.1.
Obecní úřad Výškov omezuje od 16. 3. 2020 úřední hodiny pro veřejnost na dny:



Vláda ukládá orgánům veřejné moci …. omezení rozsahu úředních hodin orgánů na
pondělí a středu v maximálním rozsahu tří hodin v daném dni; o změně úředních hodin orgány
vhodným způsobem informují a zveřejní je na svých úředních deskách.
příjmem veškerých dokumentů od klientů/veřejnosti pouze prostřednictvím pracoviště podatelny,
jsou- -li zřízeny; vždy, kdy je to možné, se upřednostní elektronická komunikace
15:00 – 17:00
15:00 – 17:00

pondělí
středa

I přesto Vás v této době žádáme o zvážení své návštěvy Obecního úřadu jestliže:
1.
2.

se u Vás nebo ve Vašem okolí objevily příznaky chřipkového onemocnění
jste byl/a v posledních dvou měsících v zahraničí
UPŘEDNOSTŇUJEME TELEFONICKOU
A E-MAILOVOU KOMUNIKACI
TEL.: 415 782 091, 724 967 322
E-mail: podatelna@vyskov-obec.cz

Dále v souvislosti s epidemií koronaviru oznamujeme, že:
Obec Výškov RUŠÍ, UZAVÍRÁ a ZAKAZUJE do odvolání:
1.
2.
3.
4.
5.

konání akcí organizovaných obcí Výškov
„Cvičení pro ženy“ v zasedací místnosti č.p. 147 (DPS)
plánované pronájmy Kulturního domu ve Výškově a dalších objektů
dlouhodobé pronájmy všech zařízení za účelem provozování sportovní činnosti místních
spolků
blahopřání jubilantům nad 60 let

Dále obec Výškov doporučuje všem občanům, aby zvážili jakékoli soukromé či spolkové akce a účast na
nich.
Kontaktní linka pro seniory obce Výškov a Počerady:
Kontaktní linka bude sloužit ke konzultacím, dotazům a případné pomoci. Senioři mohou volat na telefonní
číslo 736 775 850 nebo 724 967 322 ve všední dny od 8 do 17 hodin (v případě nutnosti kdykoliv).
Informace budou průběžně aktualizovány podle vývoje situace.
Děkujeme za uvážlivý přístup k nastalé situaci a že berete ohled na sebe i své spoluobčany !
Ve Výškově dne 16. 3. 2020
Martin Vápeník
Starosta obce
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