Městský úřad Rosice
STAROSTA
V souladu s ustanovením § 18 odst. 3 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě jednání krizového štábu a bezpečnostní rady obce
s rozšířenou působností Rosice (ORP Rosice) dne 16. 03. 2020.
vydávám tato

Krizové opatření starosty č. 1/2020,
k provedení doporučení krizového štábu obce s rozšířenou působností Rosice

1. Ukládám tajemníkovi MěÚ Rosice informovat občany o omezení provozu MěÚ Rosice – s účinností od
16. 03. 2020 do 24. 03. 2020 bude otevřena pouze podatelna úřadu, a to v pondělí od 8:00 do 11:00 hodin a
ve středu od 14:00 do17:00 hodin. Ostatní služby úřadu budou poskytnuty pouze po předchozí telefonické
dohodě a vyhodnocení jejich nezbytnosti.
2. Žádám občany, aby v zájmu ochrany vlastního zdraví i zdraví zaměstnanců úřadu pečlivě zvážili nutnost
osobní návštěvy městského úřadu a přicházeli po telefonické dohodě pouze v nezbytných záležitostech a
v uvedených dnech. V ostatních případech doporučuji s úřadem komunikovat elektronickou cestou: emailem nebo prostřednictvím datových schránek, telefonicky nebo využít služeb České pošty.
POZOR! Občané s viditelnými respiračními problémy nebudou obslouženi a budou vyzváni k opuštění
budovy.
3. Ukládám starostům obcí správního obvodu ORP Rosice a ředitelům příspěvkových organizací města
Rosice, aby zahájili shromažďování údajů o nákladech vynaložených a ztrátách vzniklých v souvislosti
s vyhlášenými krizovými opatřeními (od 12. 03. 2020).
4. Městská policie Rosice uzavře od pondělí 16. 03. 2020 projednávání přestupků na Tyršově ulici. Výzvy
k podání vysvětlení nebo lístky s upozorněním umístěné za předními skly vozidel bude možné vyřídit po
ukončení nouzového stavu. Strážníci pro větší komfort veřejnosti automaticky prodlužují lhůtu pro vyřízení
na 3 týdny od zrušení mimořádných opatření. Tento stav bude trvat po celou dobu mimořádných opatření.
5. Uzavírá se MŠ Rosice, pracoviště Říčanská a Zámecká a ředitelce MŠ Zámecká Rosice se ukládá zajistit
provoz pro max. 15 dětí v kolektivu na pracovištích Smetanova/pavilon, Smetanova a Husova včetně
jídelny, a to tak aby nedocházelo k prolínání dětských kolektivů a střídání pedagogů v daných kolektivech.
Podobný způsob provozu doporučujeme i zřizovatelům MŠ v území správního obvodu ORP Rosice.

Platnost a účinnost
Toto opatření starosty nabývá platnosti i účinnosti okamžikem vyhlášení.
Vyhlášeno dne 16. 03. 2020 v 08:45 hodin.
Mgr. Andrea Trojanová v. r.
starosta
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