Obec Stratov
Stratov 90, 289 22 Lysá nad Labem ; Tel./fax (+420) 325 551 461 ; e-mail: obec.stratov@tiscali.cz

20.11.2020
Č.j.: STRATOV/862/2020-3
Informace o zajištění provozu Obecního úřadu Stratov od 12.10.2020 do 12.12.2020 (prozatím je vládou ČR
stanoven tento termín)
Vážení občané,
v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 vyhlašuji další MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ dle usnesení
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 20. listopadu 2020 č. 1202, kterým jsou prodloužena prozatím do 12.12.22020 do 23:59 hodin na obecním
úřadě Stratov prodloužena tato opatření:
1. Omezení osobního kontaktu státních zaměstnanců a zaměstnanců a dalších úředních osob s ostatními osobami zejména takto:
a) upřednostňování písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním, ve všech případech, kdy je to možné
b) příjmem veškerých dokumentů od klientů/veřejnosti pouze prostřednictvím pracoviště podatelny, vždy, kdy je to možné, se upřednostní
elektronická komunikace

DŮLEŽITÉ KONTAKTY:
2. Omezení rozsahu úředních hodin, a to takto:
Pondělí
9.00 hod. - 10.00 hod. od 13.00 hod. - 17.00 hod.
Středa
9.00 hod. - 10.00 hod. od 13.00 hod. - 17.00 hod.
• Starostu obce můžete kontaktovat telefonicky, e-mailem či písemně.
• K osobnímu doručení písemností můžete využít poštovní schránku
umístěnou vlevo u vchodu do obecního úřadu.
Dále Vás žádáme o provádění plateb, pokud možno bezhotovostní
platbou:
1. účet obecního úřadu 8727191/0100 Komerční banka
2. účet pro hospodářskou činnost obce 51-7270100257/0100
Komerční banka (pro vodné/stočné)

COVID – 19 – infolinka
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje
Jednotné evropské číslo tísňového volání
Zdravotnická záchranná služba
Policie ČR
Hasičský záchranný sbor ČR
Městská policie Milovice
Obecní úřad – pevná linka
Obecní úřad – mobil starosta
Obecní úřad – e-mail

1212
771 137 070
112
155
158
150
325 516 880 ; 325 517 170
325 551 461
724 188 660
obec.stratov@tiscali.cz

Vzhledem k situaci vyzýváme všechny občany ve Stratově, aby respektovali a dodržovali nařízení vlády ČR.

Děkujeme, že se řídíte nařízeními a doporučeními

Josef Horvát, starosta obce

