OBEC SEDLNICE
Sedlnice 109, 742 56

V Sedlnicích 16.4.2020
Obec Sedlnice v souvislosti nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu
onemocnění COVID–19 v České republice způsobené novým koronavirem s označením SARSCoV-2 v Evropě předkládá s přijatými opatřeními příslušných orgánů toto sdělení, platící ode
dne 20. dubna 2020, do odvolání nebo do doby případných dalších změn příslušných opatření:
a) Je stanoven rozsah úředních hodin obecního úřadu:
Pondělí: 08:00 –12:00 hodin, 13.00-17.00 hodin
Středa: 08:00 –12:00 hodin, 13.00-17.00 hodin
kdy bude v rámci těchto úředních hodin možno řešit naléhavé a neodkladné záležitosti,
spojené s obecním úřadem, za dodržení níže uvedených podmínek a požadavků:
b) Je upřednostňován písemný, telefonický a elektronický kontakt (schránka před obecním
úřadem, tel: 556745591, email: obec@sedlnice.cz, datová schránka: z3haxtz)
c) Při osobním kontaktu (předem sjednaném prostřednictvím telefonického nebo e-mailového
kontaktu, a to v případech, kdy nelze příslušnou záležitost vyřídit jinak, a při dodržení
zvýšených hygienických opatření, která jsou předpokladem zamezení šíření onemocnění
COVID-19, způsobeného koronavirem SARS-CoV-2, na území České republiky (např.
použití ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka,
šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének atd.) a opatření přijatá obecním
úřadem (zabránění přímého kontaktu bez bariéry do 2 metrů, odstup mezi osobami alespoň
2 metry atd.)
d) pokud je občan Sedlnic v nucené nebo dobrovolné karanténě v souvislosti epidemiologické
hrozbě COVID - 19 a bude potřebovat obstarat potraviny a léky (a nemá na koho se obrátit –
např. rodina, přátelé apod.), je možno v odůvodněných případech kontaktovat tel:
773759370 v pracovních dnech v době od 07.00-15.00 hod. (Stanislav Kotrc, místostarosta,
velitel JSDH Sedlnice), se kterým bude zkonzultován postup a způsob dodání potřebných
potravin, léků apod.
e) doporučuje se občanům dodržovat opatření přijatá příslušnými orgány v rámci nastalé
situace a provádět platbu poplatků v rámci obce (internet, kabelová televize atd.)
bezhotovostním převodem na příslušný účet Obce Sedlnice.
Další telefonické a emailové kontakty:
- starosta: 556 745 592, starosta@sedlnice.cz
- místostarosta: 773 759 370, mistostarosta@sedlnice.cz
- stavební: 556 745 682, stavebni@sedlnice.cz
- ekonom: 556 713 292, ekonom@sedlnice.cz
Toto sdělení nahrazuje sdělení starosty obce ze dne 7.4.2020.
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