HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
ÚTERÝ – 28. 4. 2020
Milí spoluobčané.
Přejeme vám příjemné dopoledne.
Poslechněte si naše hlášení.

SBĚR PAPÍRU probíhá v mateřské škole na sídlišti ještě dnes 28. dubna do 14.00 hodin.
Kartony, knihy s pevnou vazbou a PET lahve se nesbírají!
Výtěžek ze sběru bude použit na financování potřeb pro děti MŠ.
Děkujeme všem za příspěvek!
Soukromá prodejkyně paní Hermannová, která zavítá ve středu 29. dubna do naší obce,
vám v době od 7.00 do 11.30 hodin u OÚ nabídne dámský a pánský textil a další zboží.
Studénka drůbež nabízí k prodeji: kuřice 22 týdnů, krůty, housata, husokačeny, káčata,
brojlerová kuřata, krmné směsi a vitamíny.
Prodej se uskuteční v sobotu 2. května od 8.15 do 8.30 hodin u OÚ.
Obecní knihovna bude při dodržení všech hygienických nařízení znovu otevřena ve středu
29. dubna od 17.00 do 19.00 hodin a pak pravidelně vždy v pondělí a ve středu.
Rozhledna se otevře a zpřístupní veřejnosti v pátek 1. května – je nutné dodržovat
všechna hygienická pravidla.
Za specifických podmínek jsou od 29. dubna znovu otevřeny a přístupny kaple sv. Rocha
v Přáslavicích a kaple Panny Marie Lurdské na Kocourovci.
Upozorňujeme občany, že Obecní úřad Přáslavice je od pondělí 20. dubna 2020
PRO VEŘEJNOST OTEVŘENÝ V BĚŽNÝCH OTEVÍRACÍCH HODINÁCH.

Osobní návštěvu prosíme volte pouze v nejnutnějších případech.
Obecní úřad můžete kontaktovat telefonicky na číslech: 587 408 870 nebo 733 624 151
nebo e-mailem obecpraslavice@email.cz
Pro platbu poplatků volte bezhotovostní převod na účet. Děkujeme za pochopení.
Pošta Partner Přáslavice – úprava otevírací doby pro veřejnost od 20. dubna 2020:
Pondělí
8.00 – 11.00
13.00 – 16.00 hodin
Úterý
8.00 – 11.00
13.00 – 16,00 hodin
Středa
8.00 – 11.00
13.00 – 16.00 hodin
Čtvrtek
8.00 – 11.00
13.00 – 16,00 hodin
Pátek
8.00 – 13.00 hodin

Nadále platí přísná hygienická opatření – zakrytý obličej, vstup po jednom,
osobní návštěva pouze v neodkladné záležitosti.

POPLATKY: Vzhledem k současné situaci jsme přistoupili k úpravě splatností poplatků
následovně:
- poplatek ze psů splatnost nejpozději 31. 5. 2020
- poplatek za svoz a likvidaci komunálních odpadů – první část splatná nejpozději
31. 5. 2020 a druhá část do 30. 9. 2020. Tento poplatek lze uhradit i jednorázově.
SBĚRNÝ DVŮR bude v sobotu 9. května UZAVŘENÝ.
SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU se z důvodu epidemie přesouvá na sobotu 30. května 2020.
Svozy bioodpadu 1. května a plastu a papíru 8. května se nemění a proběhnou v tyto dny
dle plánu svozu.

