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V Nekoři dne  16. března  2020 
 

Vážení obyvatelé Obce NEKOŘ.    

  

V důsledku  Usnesení vlády ČR č.85 a 87/2020 Sb.  o přijetí krizových opatření  

provedl Obecní úřad Nekoř  úřad tyto změny: 

- Úřední doba pondělí, středa 14.00 – 17.00 hod. V ostatní hodiny bude úřad 

uzavřen! 

- Vyřizovány budou jen nezbytné agendy a žádosti, které nestrpí odkladu. 

- Omezen bude přímý kontakt úředníka s občanem,  doporučujeme  upřednostnit 

telefonický  kontakt  724 181 465 nebo 465 625 122 nebo E-mail kontakt 

ounekor@orlicko.cz 

- Při návštěvě úřadu je vhodné používat ochr.roušku, nebo podobný ekvivalent. 

Omezit platbu hotovými penězi na pokladně. Dodržovat vzdálenosti mezi osobami 

2 m. 

 

Na základě těchto skutečností  bylo rozhodnuto o  posunutí  povinnosti úhrady 

poplatků za odpady a za  rekreační pobyt – povinnost zaplatit se posouvá do 

30.5.2020. V souladu s tím bude svozová firma  vyvážet popelnice na známky roku 

2019  až do 31.5.2020 

Žádáme o předností úhradu poplatků na účet č. 6822611/0100, vs: čp. nemovitosti 

Po uhrazení poplatků Vám  bude známka doručena do Vaší poštovní schránky.   

 

V souvislosti s vyhlášením  mimořádných  krizových opatření a č. 85/2020 Sb.  – 

vyhlášení karantény na dny 16. – 24.3.2020,  vyzýváme  všechny, aby respektovali  

zákaz volného pohybu osob a omezili pohyb na veřejně dostupných místech  na dobu 

nezbytně nutnou  a pobývali v místě svého bydliště  vyjma případů vyjmenovaných 

v nařízení vlády a omezili kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru. Je 

doporučováno zachovávat  ve veřejných prostorách a při nákupech  s ostatními 

osobami odstup nejméně 2 metry.  

 

Pomozme svou ohleduplností a dodržováním  těchto zásad  zmírnit možnost nákazy  

koronavirem COVID 19.  

Děkuji.     

 

Ing. Jiří Pomikálek, starosta obce  

 

 

Na druhé straně letáku  najdete pokyny MUDr. Haltmara  k postupu  a 

lékařské péči  v  této mimořádné  situaci.  
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