Hlášení místního rozhlasu ze dne 16. 3. 2020

Vážení spoluobčané,
•

Vláda ČR s platností od 16. 3. 2020 od 0:00 hodin (od nynějška) do 24. 3. 2020 do
6:00 hodin, zakázala volný pohyb osob na celém území České republiky s výjimkou: •
cest do zaměstnání • nezbytných cest za rodinou • nezbytných cest k obstarání
základních životních potřeb (nákup potravin, léků, hygienického zboží, krmiv pro
zvířata atd.) • cest do zdravotnických zařízení • cest za účelem vyřízení neodkladných
úředních záležitostí • výkonu činnosti sloužící k zajištění bezpečnosti a vnitřního
pořádku, zajištění zdravotních a sociálních služeb atd. Povolen je nezbytný doprovod.

•

Krajská hygienická stanice Ol. kraje s účinností ode dne 16. 3. 2020 od 03:00 hod
nařídila uzavření města Uničov spolu s Červenkou, Litovlí a všemi místními částmi.
Důvodem je zamezení šíření nemoci Covid-19.

•

V souvislosti s aktuální omezuje Fakultní nemocnice Olomouc do odvolání neakutní
operační výkony a provoz odborných ambulancí a poraden. Prosíme, z provozních
důvodů do nemocnice nevolejte, budete z příslušného zdravotnického pracoviště
kontaktováni sami telefonicky či mailem.

•

V souvislosti s koronavirem byla zřízena nová bezplatná celostátní informační linka
1212. Linky 155 a 112 mají lidé nadále využívat jen v případě ohrožení života a
zdraví.

•

z důvodu ohrožení zdraví bude Obecní úřad Komárov s účinností od 16. 3. 2020 do
odvolání pro veřejnost UZAVŘEN! Všechny Vaše požadavky vyřídíme telefonicky
nebo e-mailem. Poplatky za odpady a psy nadále můžete zasílat převodním příkazem
na účet obce č. 1802932349/0800. Děkujeme za pochopení.

•

Dále je také zrušeno Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Komárov, které se mělo
konat ve středu 18. 3. 2020.

•

Veškeré pokyny a důležité informace najdete na webových stránkách obce www.obec-

komarov.cz
•

V souladu s krizovým zákonem je zřízen jako pracovní orgán KRIZOVÝ ŠTÁB
OBCE KOMÁROV s účinností dne 16. 3. 2020 do odvolání, v souvislosti s šířením
onemocnění koronavirus (COVID – 19) na území České republiky
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Kontakty na členy krizového štábu obce:
Ing. Lucie Konupková, starostka obce, tel. 724 196 789, email: starosta@obec-komarov.cz
Mgr. Jan Habernal, Ph.D.,
mistostarosta@obec-komarov.cz

místostarosta

obce,

tel.

732 630

499,

email:

Svatopluk Vyroubal, velitel JSDH obce Komárov a člen zastupitelstva, tel. 605 720 526

•

Dále Vás informujeme o SLUŽBĚ PRO SENIORY v obci Komárov

Seniorům a všem starším osobám bez možnosti zajištění základních potravin a dalších potřeb
ve dnech od 16. 3. 2020 do odvolání nabízíme možnost OBJEDNÁNÍ A DONÁŠKU
NÁKUPU do místa bydliště. Objednávku lze učinit telefonicky na telefonním čísle:
724 196 789 (starostka obce), donášku a zajištění těchto věcí provede krizový štáb.
•

Aktuálně: Krizový štáb Olomouckého kraje informuje, že Krajská hygienická stanice
Olomouc zřídila krizovou telefonní linku pro informace z uzavřených oblastí
Litovelsko - Uničovsko.
tel. č. 950 770 636

•

Obec Mladějovice informuje o uzavření OÚ a POŠTY MLADĚJOVICE z
důvodu nařízení karantény od 16. 3. 2020.

•

Dále žádáme občany k omezení návštěv na městských úřadech a také
k dodržování všech opatření vydaných vládou ČR a krizovými štáby.

