OBEC PODOLÍ
Podolí č.p. 1, 664 03
IČ: 00282332. DIČ: CZ 00282332
Tel: +420 544 247 636, e-mail: obec@podoliubrna.cz, http:// www.podoliubrna.cz

Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového
opatření o zákazu volného pohybu osob na území celé České republiky
vyhlašuje starosta obce Podolí následující:

Krizová opatření na území obce Podolí
platná od 16.03.2020
č.j. Pod/0275/20

Zavřené zůstávají do odvolání:
1. Základní škola
2. Mateřská škola od 17.3.2020
3. Knihovna Květy Legátové
4. Sportovní hala
5. Společenská místnost v DPS
6. Sběrný dvůr od 18.3.2020
7. Plánovaná společenská setkání na území obce
8. Všechny sportovní aktivity dětí i dospělých na území obce jsou zrušené

V omezeném provozu fungují:
1. Obecní úřad
v pondělí a středu v době od 9:00 až 11:00 hodin a od 15:00 do 16:00 hodin lze po telefonické domluvě (tel: 544 247 636, 602 501 366) vyřídit tyto služby:
 služby Czech point
 výpisy z registrů a katastru nemovitostí
 ověřování podpisů a listin
 přihlašování k trvalému pobytu
Dočasně je přerušeno:
 přihlašování k místnímu poplatku za svoz komunálního odpadu a výběr poplatků
 výběr ostatních poplatků (za psy, nájemné)
 Platby za místní poplatky za rok 2020 je možné bez sankcí uhradit do 30. 6. 2020.
Obecní úřad nadále plní všechny činnosti podle zákona, primárně využívá telefonický kontakt, odpovídá na e-mailovou komunikaci a podání také přijímá elektronicky.

2. Pošta partner od 17.3.2020
 PO a ST 14:00 – 17:00 hod.
 ÚT, ČT, PÁ 8:00 – 10:00 hod.
3. Školní jídelna od 17.3.2020
 nezajišťuje stravu pro žáky ZŠ a děti MŠ
 zajišťuje přípravu obědů pro cizí strávníky pouze rozvážkou, není možno odebrat
stravu osobně v budově školní jídelny
 přijímá přihlášky k odběru obědů nových strávníků z obce Podolí, přihlásit se lze
do 13:30 hod. den předem na tel. č. 725 111 639
4. Venkovní sportoviště a dětská hřiště



omezte kontakty s jinými osobami
dodržujte odstup od ostatních alespoň 2 metry

V Podolí dne: 18.3.2020

Ing. Vítězslav Eliáš
starosta obce

