Vážení spoluobčané.
Obec Zastávka v souvislosti s omezeními, která jsou vyhlášena vládou České republiky, reaguje na
přijatá opatření s cílem maximálně zjednodušit život občanům obce Zastávka.
Pevně věříme, že naprostá většina z nás chápe přijatá bezpečnostní opatření, a to bez ohledu na
skutečnost, že se aktuálně v obci Zastávka, ani v jejím okolí dosud žádný případ nákazy koronavirem
COVIT-19 neobjevil. V následujících dnech bychom však měli všichni přistoupit k maximálnímu
omezení kontaktů, ke striktnímu dodržování hygienických a všech dalších doporučených opatření.
Není rozhodně třeba si dělat velké zásoby potravin. Zachovejme především klid a rozvahu. Pokusme
se přistupovat maximálně odpovědně nejenom sami k sobě, ale i ke svému okolí.
Obec Zastávka přesto přikročila k některým opatřením, která jsou stručně popsána v tomto sdělení a
podrobně jsou uvedena na webových stránkách obce.
Omezení docházky do mateřských škol
Do mateřských škol nebude umožněn přístup dětem, jejichž alespoň jeden rodič má možnost zajistit
péči o dítě, protože sám nenavštěvuje zaměstnání – zejména pak rodiče na mateřské nebo rodičovské
dovolené pečující o další dítě, nezaměstnaní rodiče nebo rodiče, kteří vykonávají práci z domu (tzv.
„home office“). Dále pak děti, které vykazují známky respiračního onemocnění – zejména pak děti se
zvýšenou teplotou, kašlem či rýmou. Stejně tak nebude umožněn vstup dětem, které pobývaly s rodiči
v době od 1. března 2020 v zahraničí, případně i dětem, kdy v zahraničí pobývali pouze rodiče bez
dětí. Přístup nebude umožněn ani dětem, jejichž rodičům byla, nebo bude nařízena ochranná
karanténa.
Žádáme však rodiče, aby v případě, že mají možnost zajistit péči o dítě prostřednictvím jiného
rodinného příslušníka, zvážili i tuto možnost bez nutnosti, aby jejich dítě navštěvovalo mateřskou
školu. Podrobnosti jsou opět uvedeny na webových stránkách obce, školy a v samotných mateřských
školách.
Omezení provozu obecního úřadu, platby místních poplatků.
S platností od pondělí 16. března 2020 do odvolání bude Obecní úřad Zastávka pro veřejnost uzavřen.
Návštěva obecního úřadu je možná pouze po předchozí telefonické či emailové dohodě s příslušným
zaměstnancem obecního úřadu nebo se starostou či místostarostou. Kontakty jsou uvedeny v závěru
tohoto sdělení.
S platností od pondělí 16. března 2020 do odvolání rovněž nebude možné na Obecním úřadu Zastávka
provádět hotovostní platby místních poplatků. Poplatky lze hradit pouze převodem:
Číslo účtu:
9726641/0100
Variabilní symbol:
1340
Do zprávy pro příjemce:
druhy poplatků, které jsou hrazeny
údaje o poplatníkovi (minimálně jméno a příjmení, bydliště)
Vzhledem k výše uvedeným omezením se prodlužuje termín pro platby místních poplatků až do
30. 6. 2020.
Možnost zajištění nákupů základních potravin, hygienických potřeb a léků
Obecní úřad Zastávka ve spolupráci s hasiči a dobrovolníky řeší možnost zajištění nákupu přímo do
domu. Tato služba je nabízena osobám starším 60 let, matkám samoživitelkám a osobám, které jsou
umístěny do karantény. Úhrada za provedený nákup je možná pouze v hotovosti. Obecní úřad
negarantuje, že veškeré požadované zboží bude k dispozici. Objednávku nákupu je nutné provést
minimálně jeden den předem. Objednávku je možné podat pouze v pracovních dnech v době od 8:00
do 15:00 hodin.
Rozvoz nakoupeného zboží bude uskutečňován pouze v pracovních dnech v době od 8,00 hodin do
16,00 hodin na adresu, která bude uvedena v objednávce. Před doručením bude objednatel
kontaktován na poskytnutém telefonním čísle.

Objednávku je možné podat telefonicky, nebo prostřednictvím emailu. Telefonní čísla 776 778 373
v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hodin, nebo 546 429 048 v pracovní době od 8:00 do 12:00 hodin. Email: ou@zastavka.cz. Podrobnosti jsou uvedeny na webových stránkách obce.
Zajištění krátkodobého hlídání nezletilých dětí – průzkum zájmu
Obecní úřad Zastávka zvažuje možnost zajištění krátkodobého hlídání nezletilých dětí, aby si jejich
zákonní zástupci mohli zajistit plnění nezbytných úkolů. Součástí této služby nebude zajištění
stravování těchto dětí a doba hlídání by neměla překročit 3 hodiny. Hlídání by bylo zajištěno zletilými
osobami, které však nemusí mít pedagogické vzdělání. Hlídat lze pouze děti, které jsou zdravé, stejně
jako jejich zákonní zástupci a osoby, které s dítětem pobývají v domácnosti.
Zájemci o tuto službu se mohou přihlásit na e-mailovou adresu obecního úřadu ou@zastavka.cz. V emailu je třeba specifikovat počet dětí, jejich věk, způsob hlídání – možnost dopravit dítě do určených
prostor, hlídání v domácím prostředí.
Současně žádám studenty vysokých škol, plnoleté studenty středních škol a další zletilé dobrovolníky,
kteří by byli ochotni a schopni zvládat toto krátkodobé hlídání dětí, aby kontaktovali starostu nebo
místostarostu obce. Bližší podrobnosti jsou uvedeny na webových stránkách obce.
Zajištění dovozu obědů – průzkum zájmu
Obecní úřad Zastávka zvažuje možnost zajištění dovozu obědů občanům starších 60 let, kteří nemají
dovoz obědů zajištěn, a to po dobu vyhlášených karanténních opatření. Úhrada za odebrané obědy by
se prováděla pouze hotovostně. Obědy lze dovážet ve vlastních jídlonosičích případně
v jednorázových menu boxech. Nabídka obědů bude stanovena dodavatelem na 1 týden předem s tím,
že není možný výběr z několika jídel.
Zájemci o tuto službu se mohou přihlásit na e-mailovou adresu obecního úřadu ou@zastavka.cz. Do
předmětu e-mailu prosím uveďte „DOVOZ OBĚDŮ“. V e-mailu specifikujte počet dovážených obědů
denně, případně v jednotlivých dnech. Zájemci o tuto službu mohou svůj zájem nahlásit rovněž
telefonicky v pracovní dny v době od 8:00 do 15:00 hodin na telefonním čísle 776 778 373, nebo
v pracovních dnech v době od 8:00 hodin do 12:00 hodin na telefonním čísle 546 429 048.
Vážení spoluobčané.
Výše uvedená opatření nemusí být konečná. Pevně však věřím, že úcta a odpovědnost k sobě samým i
ke svým bližním povedou k tomu, že se nám podaří zvládnout toto nebezpečí. Budeme samozřejmě
rádi za každou radu či pomoc. Děkuji za pochopení a přeji vám především hodně zdraví.
Petr Pospíšil, starosta obce

mobil: 602 492 919
email: starosta@zastavka.cz

Zdeněk Milan, místostarosta obce

mobil: 721 553 776
email: mistostarosta@zastavka.cz

Zaměstnanci obecního úřadu

telefon: 546 429 048
email: ou@zastavka.cz

