HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
ČTVRTEK – 7. 5. 2020
Milí spoluobčané.
Přejeme vám příjemné dopoledne.
Poslechněte si naše hlášení.
Zahradnictví Petr Kovářík z Velkého Újezdu oznamuje, že v pátek 8. května od 10.00 hodin
bude u OÚ prodávat zeleninovou a květinovou sadbu.
Další informace podá na tel. číslech: 585 358 332 nebo 723 328 953.
Firma JUKKA bude prodávat v pondělí 11. května 2020 v čase od 10.45 do 11.30 hodin
před OÚ stromky a keře k jarní výsadbě. Všechny sazenice jsou skladovány v řízené
chladírně. Více informací najdete na letácích ve vašich poštovních schránkách.
Otevírací doba obecní knihovny je již v běžném provozu a otevřeno má v pondělí a ve
středu vždy od 17.00 do 19.00 hodin.
Upozorňujeme občany, že Obecní úřad Přáslavice je 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 4. května 2020:
Pondělí
8.00 – 11.00
13.00 – 17.00 hodin
Úterý
8.00 – 11.00
13.00 – 16,00 hodin
Středa
8.00 – 11.00
13.00 – 18.00 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.
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 Přáslavice bude v sobotu 9. května mimořádně UZAVŘENÝ.
SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU se z důvodu epidemie přesouvá na sobotu 30. května 2020.
Svoz plastu a papíru plánovaný na pátek 8. května se nemění a proběhne v tento den dle
plánu svozu.

