Město Janovice nad Úhlavou
ROZHODNUTÍ STAROSTY
číslo 13/2020
ze dne 24.3.2020
INFORMACE A OPATŘENÍ PRO OBČANY
MĚSTA JANOVICE NAD ÚHLAVOU A SPÁDOVÝCH OBCÍ
Na základě rozhodnutí vlády ČR bude omezení volného pohybu a pobytu na veřejnosti platit
nejméně do 1. dubna 2020 do 6.00 hodin ráno. O prodloužení mimořádného opatření proti
šíření koronaviru rozhodla v pondělí 23. března 2020 vláda.
Vzhledem k závažnosti situace starosta města Janovice nad Úhlavou vyzývá a žádá všechny
občany:
1) aby respektovali nařízení vlády a vycházeli ven pouze opatřeni rouškou nebo čímkoli,
co zakryje ústa a nos,
2) aby se s výjimkou nezbytných nákupů, návštěv lékaře a příp. zdravotních vycházek
zdržovali co nejméně na veřejných prostranstvích,
3) aby respektovali opět změněné nařízení vlády o nakupování osob starších 65 let a
držitelů průkazů ZTP/P starších 50 let a jejich nezbytného doprovodu - od středy
25. března se zákaz vstupu jiných osob do prodejen posouvá na dobu od 8.00 do 10.00
hodin, přičemž nově bude platit jen pro maloobchodní prodejny potravin,
hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží s prodejní plochou větší než
500 m2; v menších prodejnách tohoto sortimentu mají prodejci nařízeno, aby seniory
a hendikepované osoby při prodeji upřednostnili.
Informace o fungování městského úřadu a organizací města:
1) Městský úřad Janovice nad Úhlavou je na základě rozhodnutí vlády otevřen pro
veřejnost pouze v pondělí od 8:00 do 11:00 hodin a ve středu od 14:00 do 17:00 hodin
 mimo tyto hodiny můžete využívat tyto kontakty:
telefon 376 392 295 (v pracovní dny PO, ST 7.30 – 17.00, ÚT, ČT 7.30 – 16.00,
PÁ 7.30 – 14.00)
mobil 725 716 616 (nepřetržitě 24 hodin denně)
mail mesto@janovice.cz nebo starosta@janovice.cz
 návštěvu úřadu omezte prosím na vyřízení naprosto nezbytných záležitostí.
 po dobu nouzového stavu nebudou přijímány žádné platby, a to ani v hotovosti
ani platební kartou - platby můžete provést pouze bankovním převodem.
2) Sběrný dvůr města Janovice nad Úhlavou je uzavřen.
3) Městská knihovna Janovice nad Úhlavou je uzavřena a ruší se veškeré akce.

4) Tělocvična města je uzavřena.
5) Masarykova základní škola Janovice nad Úhlavou je uzavřena, a to včetně školní
kuchyně.
6) Mateřská škola Janovice nad Úhlavou je uzavřena.
7) Splatnost všech místních poplatků se odkládá do 31. května 2020.
Pro případné dotazy využívejte tyto kontakty:
Telefony: 376 392 295 nebo 725 716 616, e-mail: mesto@janovice.cz

Veškeré aktuální informace:
www.vlada.cz
mzcr.cz

Vážení občané, děkuji všem, kteří respektují vydaná opatření. Hodně trpělivosti!
Michal Linhart, starosta města, v.r.

