Informace pro občany Hnojic
Aktuální informace a nařízení vlády naleznete na
webových stránkách obce Hnojice - www.hnojice.cz
V případě dotazů volejte na číslo 585 380 328 nebo 725 326 558.

Omezení styku s veřejností na obecním úřadě v Hnojicích
Starostka obce Hnojice v pondělí 16. března 2020 rozhodla o uzavření Obecního
úřadu v Hnojicích pro veřejnost od pondělí 16. března 2020 od 8 hodin
do odvolání.
Podání občanů lze činit výhradně dálkově, tedy prostřednictvím pošty, datových
schránek nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, případně přes
e-podatelnu.
Pro konzultace a dotazy k vyřizování svých záležitostí využijte telefonní nebo
mailový kontakt.
Děkujeme občanům, že chápou mimořádnou situaci a respektují nařízení
krizového štábu, omezují maximálně styk s dalšími osobami, a tím chrání zejména
své zdraví a zdraví svých nejbližších.
Vedoucí místní pošty partner v Hnojicích upozorňuje občany, že
s platností od pondělí 16. března až do odvolání uzavírá pobočku
v Hnojicích.
Vedení prodejny potravin Adam v Hnojicích žádá všechny občany,
aby z důvodu možného šíření nákazy koronaviru použili při nákupu
potravin ochrannou roušku. Občané bez této ochranné pomůcky nebudou
obslouženi.
Číslo rozhlasové ústředny: +420 602 32 82 17
Po vytočení hovoru na výše uvedené číslo Vám ústředna zopakuje poslední
hlášení.
Pro přihlášení odběru mimořádných hlášení SMS zprávou, pošlete SMS zprávu
s textem MIMORADNOST na číslo +420 602 32 82 17. Prosím o přihlášení
odběru alespoň jednoho člena každé domácnosti – toto je nejrychlejší způsob
šíření informací!

MUDr. Karin Niklová
ode dne 16. 3. 2020 zavádí změnu ordinačního systému a komunikace do odvolání
z důvodu epidemie virem COVID19 – koronavirus.
 v případě respiračních obtíží (kašel, teplota, bolesti v krku, rýma, kýchání) je
třeba telefonicky konzultovat předem
 jde-li o potíže akutní, rovněž je třeba předem telefonicky konzultovat a domluvit
se na konkrétní čas vyšetření
 v této době je zapotřebí jednoznačně využít elektronické formy receptu,
stejně tak elektronické e-neschopenky, vystavení karantény
 nyní nelze provádět preventivní prohlídky u zdravých osob, periodické,
vyšetření k řidičskému průkazu (s přihlédnutím možnosti rizika nákazy) apod.
 MUDr. Niklová bude na webových stránkách mudr-niklova.cz pravidelně
aktualizovat informace
Kontaktní údaje:
Telefon do ordinace: 585 011 064
Po dobu epidemie: ordinace.stbk@seznam.cz
Web: mudr-niklova.cz
Úhrada poplatků za odpady a psy
Úhradu poplatků za odpady a psy lze výhradně zaplatit na účet obce. Poplatková
povinnost vzniká občanům s trvalým pobytem po dovršení věku 3 let.
Číslo účtu obce: 1801713339/0800
Jako variabilní symbol platby uveďte prosím číslo popisné a do poznámky pro
příjemce zadejte, za koho platíte (např. Novák Jan, Nováková Jana + 1x pes).
Sazby poplatků za
odpady:

Sazby poplatků za psy:

450,- Kč/osoba 3-69 let

120,- Kč za druhého a
240,- Kč za druhého a
každého dalšího psa téhož každého dalšího psa téhož
držitele – důchodci
držitele

300,- Kč/osoba starší
70 let

120,- Kč za prvního psa

60,- Kč za prvního psa –
důchodci

