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Aktuální informace/změny v obci Komařice
vlivem šíření nákazy koronavirem:
Možnost tisku a kopírování studijních materiálů
na obecním úřadu

03.04.2020

Pro rodiče školáků, dětí v předškolním věku a pro studenty nabízí obecní úřad Komařice
možnost tisku studijních materiálů, které jim učitelé zasílají pro samostudium. Nabídka je
určena převážně pro ty, kteří možnost vlastního tisku nebo kopírování doma nemají.
Soubory k tisku zasílejte nejlépe na e-mail: starosta@komarice.cz a vyzvednutí domluvíme
po telefonu (725 031 291).
Ceník: 1 strana A4 černobílý tisk 1 strana A4 barevný tisk -

1 Kč
3 Kč

Pojízdná prodejna do Sedla a do Pašinovic

03.04.2020

Oslovila nás firma Fine Food academy s nabídkou služby prodeje potravin formou pojízdné
prodejny. Jedná se o prodej čerstvého pečiva, masa, uzenin, základních potravin a základních
hygienických věcí. S prodejnou přijedou v těchto termínech: v úterý Sedlo 14:25 -14:50,
Pašinovice 14:55-15:30 každý týden až do odvolání.

Prodl. omezení volného pohybu osob (karanténa):

24.03.2020

Platí na celém území České republiky od 24.03.2020 do 1.04.2020 do 6:00 hod.
(USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. března 2020 č. 279)

Zákaz vstupu do prodejen potravin

20.03.2020

Vláda zakazuje s účinností od 20. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám přítomnost v
maloobchodních prodejnách potravin v čase mezi 7:00 hod. a 9:00 hod., a to s výjimkou osob starších
65 let věku a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru

Ochranné roušky k dispozici v prodejně v
Komařicích nebo na obecním úřadu

19.03.2020

Tyto roušky si můžete vyzvednout zdarma u pana Hoďánka v otevírací době prodejny, nebo
po dohodě se starostou na obecním úřadu. (tel. 725 031 291)
Chtěl bych poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se do projektu domácího šití roušek
zapojili.

Povinnost nošení roušky mimo domov
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Vláda zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na
všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je
respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének;
Při nákupech zamezení dotyků rukou do oblasti obličeje (např. mnutí očí) a důkladné mytí
rukou mýdlem při návratu domů.

Obecní úřad

18.03.2020

Úřední hodiny jsou i nadále zachovány. Návštěva OÚ bude ale omezena pouze na vydání
známky na popelnici na rok 2020. Známky budou vydávány na chodbě OÚ. Vše ostatní řešit
se starostou na tel.: 725 031 291.

Do prodejny potravin pouze s rouškou

18.03.2020

Vstup do prodejny potravin v Komařicích je povolen pouze s rouškou. Kdo nemá vlastní
roušku, ten dostane na požádání od pana Hoďánka roušku k dispozici. Roušky jsou
momentálně nedostatkové zboží. Přihlásily se ale dobrovolnice z naší obce, které roušky
vyrábějí a do prodejny postupně dodají.

Otevírací doba prodejna Komařice:

Po-Pá

7.00-12.00

So

7.00-10.00

V prodejně prosíme dbejte bezpečnostních opatření, které jsou uvedené na žlutém letáku na
dveřích prodejny. K pokladně přistupujte jednotlivě s 2-3 metrovým odstupem a osobní
rozhovory omezte pouze na pozdrav.

Ordinace MuDr. Kroulíka až do odvolání uzavřena:
Vzhledem k epidemiologické situaci je provoz ordinace v Ledenicích omezený. Ordinace v
Komařicích je do odvolání zrušena. V případě neodkladných obtíží volejte, tel. 387995127.
Recepty a neschopenky pošlu elektronicky.

Úřední hodiny OÚ Komařice:
Do kanceláře OÚ vstupovat jen v nejnutnějších případech a to jednotlivě. Vše ostatní řešit se
starostou na tel.: 725 031 291. Termín platby místních poplatků posunut do konce června. Je
třeba si pouze vyzvednout známku na popelnici.

Uzavření místní lidové knihovny
Výhlášení nouzového stavu:
Platí na celém území České republiky od 12.03.2020 po dobu 30 dnů.
(USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2020 č. 194)
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Omezení volného pohybu osob (karanténa):
Platí na celém území České republiky od 16.03.2020 do 24.03.2020 do 6:00 hod.
(USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2020 č. 215)

Podrobnosti k zákazům a nařízením a další informace najdete na:
www.komarice.cz/aktuality
obecní vývěsky

• V době karantény omezte kontakty s jinými osobami na nezbytně
nutnou míru a dodržujte bezpečnostní odstup nejméně 2 metry.
Vyvarujte se pozdravů formou podání ruky a dbejte na důkladné
mytí rukou.
• Osobám starším 65 let nedoporučujeme navštěvovat za účelem
nákupu potravin v době nouzového stavu větší a velká nákupní
centra. Využijte raději obchod v místě bydliště, nebo pověřte
nákupem mladší rodinné příslušníky.
Kdo z Vás možnost využít rodinných příslušníků nebo sousedské
výpomoci za účelem nákupu základní potravin, hygienických potřeb
nebo léčiv nemá, ať se prosím obrátí na obecní úřad v Komařicích
(tel. 725 031 291) a tyto věci pro Vás v rámci možností rádi zařídíme.
Volejte i v případě jakýchkoliv dotazů.

Nové aktuality:
Jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu –
ZRUŠEN bez náhrady!!!
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Sběrný dvůr Velešín - provoz do odvolání PŘERUŠEN!!!

V Komařicích dne 03.4.2020

Vojtěch Tomrle
starosta
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