Obec Bohutice, 671 76 Olbramovice

Vážení spoluobčané,
od dnešního dne 16. března až do odvolání vyhlásila vláda České republiky zákaz
volného pohybu osob na celém území České republiky.
Opouštějte domovy pouze v nejnutnějších případech, jakými je cesta do zaměstnání, nezbytná
cesta za rodinou a blízkými, za nákupem potravin, léků a drogerie.
Lékaře navštěvujte pouze v neodkladných případech.
Dále Vás informujeme, že kancelář Obecního úřadu bude otevřena v úřední dny pondělí a
středu pouze v čase od 8:00 do 11:00 hodin.
Veškerou komunikaci provádějte telefonickou formou na tel. 724 183 293 a písemnou formou
na email starosta.bohutice@seznam.cz.
Termín splatnosti poplatku za svoz komunálního odpadu a psy je prodloužen do 30. dubna
2020. Úhrada poplatku je možná také bankovním převodem na účet vedený u České
spořitelny č.č.1582037309/0800. Jako variabilní symbol uvádějte číslo popisné.
Prodejní doba v místní prodejně COOP Jednota zůstává beze změny.
Pondělí 5:30–12:00
Úterý 5:30–12:00 15:30–17:30
Středa 5:30–12:00
Čtvrtek 5:30–12:00 15:30–17:30
Pátek 5:30–12:00 15:30–17:30
Sobota 5:30–9:30
Neděle
Zavřeno
Restaurace zůstávají uzavřeny a jejich provoz se zúžil pouze na výdej jídla s sebou.
Pohostinství U Cóla - výdej jídla pondělí – pátek 10:00 – 11:00 hod.
Pohostinství U zámku - výdej jídla pondělí – pátek 9:30 – 10:30 hod.
Místní knihovna a sportoviště jsou do odvolání uzavřeny.
Plánovaná schůzka s občany, která se týkala vydání knihy o Bohuticích se ruší. O náhradním
termínu Vás budeme včas informovat.
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Obec Bohutice, 671 76 Olbramovice
Pobočky České pošty jsou zatím otevřené podle standardních otevíracích dob.
Pošta Olbramovice tel. 954 26 71 76
Pondělí 08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Úterý 08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Středa 08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Čtvrtek 08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Pátek 08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Sobota Zavřeno.
Neděle Zavřeno.

Žádáme Vás o dodržování veškerých omezení, které vyhlásila vláda ČR.
Děkujeme za ohleduplnost v této mimořádné situaci.

Podrobnější informace získáte na webových stránkách obce, Ministerstva zdravotnictví ČR,
Ministerstva vnitra a na stránkách www.vlada.cz .

Simona Mašová
Starostka obce
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