OBEC Hradištko

Přehled nejdůležitějších informací
(k datu 14. 4. 2020)
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Obec Hradištko má potvrzený stále pouze jeden případ nákazy koronavirem.
Nouzový stav je vyhlášen do 30. 4. 2020.
Stále platí povinnost nošení roušky.
Po dobu nouzového stavu platí zákaz volného pohybu osob s výjimkou cest do
zaměstnání, cest za rodinou, cest k obstarání potravin, léků apod., cesty do
zdravotnických zařízení, pohřby, služby pro obyvatele, hromadná doprava, pobyt
v přírodě a v parcích.
Nařizuje se omezení pohybu na veřejných místech na nezbytně nutnou dobu, omezit
kontakt s jinými osobami, pobývat na veřejných místech v max. počtu dvou osob s
výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné
činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup
nejméně 2 metry, pokud to je možné.
Zákaz volného pohybu osob se nevztahuje na sportování na venkovních sportovištích, v
parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech za splnění těchto podmínek:
o nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření
kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby,
popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou
překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,
o společně sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě při
sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,
o nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné
šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny
shora uvedené podmínky, včetně cesty za účelem tohoto sportování.
Větší prodejny jsou pro důchodce otevřeny od 8 do 10 hodin, menší obchody bez
omezení.
Povolení maloobchodního prodeje je průběžně uvolňováno (k dnešnímu dni otevřeny
hobby markety).
Důchody jsou vydávány již předem stanoveným způsobem – na poštu, domů.

Obecní úřad Hradištko
Vláda prodloužila omezení provozu úřadů do 19. dubna.
Od 20. dubna se úřední hodiny obnovují ve standardním rozsahu za současného dodržování
zvýšených hygienických požadavků.
• omezení osobního kontaktu úředníků s klienty
• upřednostňování písemného, elektronického či telefonického kontaktu a
bezhotovostních plateb ve všech případech, kdy je to možné

OBEC Hradištko
•

pokud musíte obecní úřad navštívit osobně, vždy použijte desinfekci umístěnou
v budově úřadu

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30 a 12:30 - 18:30
Středa:
8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Aby nedocházelo ke kumulaci osob, je nutné se pro návštěvu úřadu předem objednat
na následujících kontaktech:
• kancelář starostky, stavební agenda (R. Svobodová): tel. 731 658 508, e-mail:
starosta@hradistko.cz
• podatelna a pokladna (L. Buriánková): tel.: 731 658 501, e-mail: obec@hradistko.cz
• technická
infrastruktura
(I.
Myšková):
tel.
731 658 507,
e-mail:
stavebni2@hradistko.cz
• údržba obce (J. Auterský): tel. 731 658 580, e-mail: udrzba2@hradistko.cz
• fakturace vodného a stočného (A. Vaníčková): tel. 733 123 234, e-mail:
odecty@hradistko.cz
datová schránka ID: fxtbd3h
Z důvodu uzavření pokladny nebude obec Hradištko jako správce poplatku sankcionovat
opožděné uhrazení místních poplatků za odpad a psa v případě, že budou zaplaceny do
31.5.2020.

Sběrný dvůr
Sběrný dvůr na Brunšově je otevřen bez omezení. Vstup do dvora pouze po jedné osobě,
prosíme dodržujte bezpečnou vzdálenost. Děkujeme.
Úterý, čtvrtek, sobota, neděle: 9:00 – 17:30

MŠ a ZŠ Hradištko UZAVŘENY
Ordinace praktického lékaře MUDr. Gavlase – omezení v čekárnách
Úkony, které nejsou akutní a lze je odložit (preventivní prohlídky, očkování, potvrzení...),
nebudou prováděny. Je zrušena čekárna pro návštěvy. Před návštěvou ordinace
kontaktujte lékaře telefonicky. Bude domluven konkrétní čas návštěvy. Vstup do ordinace
je zřízen z druhé strany objektu.
MUDr. Tomáš Gavlas: tel. 776 676 180
Ordinační hodiny: úterý 7.30 – 11.30 a čtvrtek 14.00 – 17.00

Zajištění sociálních služeb, nákupy, informace…
Obecní úřad Hradištko – 731 658 501
www.sousedskapomoc.cz
Farní charita Starý Knín, kontakt paní Nožinová – tel. 606 552 051
Linka seniorů 800 200 007 každý den od 8:00 do 20:00

