Oeec Znoruí TŘesnŇ
267 29
vaše značka:

Naše značka:

Vyřizuje:

Y Zadni Třebani, dne

00234120loú

Hana Nejedlá

16,03.2020

Věc: Nařízení obce Zadní Třebaň č.2/2020 o uzavření Obecního úřadu

Y

návaznosti na usnesení vlády ě.Ig4 ze dne l2.bíezna2)2l,kterym vláda v souladu s Č1. 5 a
6 ústavníhozákonač. 110/1998 Sb., o bezpeěnosti Českérepubliky, vyhlásila pro Území
Českérepubliky z důvodu ohroženízdraví v souvislosíí s prokénáním výskytu koronaviru na
územíČeskérepubliky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) § 6 zákona ě.24012000
Sb., o krizovém íízenía o změně někteqých zákoni,ve znénípozdějšíchpředpisŮ, pro řešení
vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu § 5 písm. c) a §
6 odst. 1 písm. b) krizového zákona

Obec nařizuje omezený provoz ryplývajícíznouzovéhostavu při správě agend
Obecního úřadu ZadníTřebaň a to s účinnostíod 16. března 2020 aŽ do24.3.2020 do
6.00 hod.o a to: Po-pÁ s:oo - 15:00 hod.

l.Omezení práce jen na ty agendy, které je nutno bezpodmínečně kontinuálně zajiŠt'ovat
směřujících k dosaženícílůnouzového stavuo ostatní agendy se vykonávají v rozsahuo
ktery neohrozí nížeuvedená opatření nutná k ochraně zdraví státních zaměstnancŮo
zaměstnanců a dalšíchúředních osob (dále jen zaměstnanci), a to střídáním oddělených
skupin zaměstnanců orgánu, práce na dálku.
Příjem veškerych dokumentů od ktientů/veřejnosti pouze prostřednictvím pevné
schránky na vratech OU a prostřednictvím elektronické komunikace.

2.

Úhrady veškerych poplatků a dalšíchplateb lze po tuto dobu provádět pouze
bezhotovostním způsobem na účtyobce - viz. stránky obce

3.

Veškeréinformace a případné podněty od občanůbudou přijímány a podávány pouze
telefonicky, písemně nebo e-mailem.
4.

5. Tímto nařízením se na stejnou dobu uzavírá Obecní knihovna.
Tato opatřerlí sloužík mirrimalizaci šířerríkorotlaviru v obci azajištětlí základníclr čirr

tí obecního

úřadu Zadní Třebaň.
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/"€€ň

ffi

,l>
t"8/,*9-7
\€l1ri TŘÝř''
.

,u^

Adresa: Na Návsi 6
267 29 Zadní Třebaň

lČoi 234028

ISDS: qigasxb

tel:

§d!ebí'

251 121399

e-m ail : podatelna@zadn itreban

.

cz

