
 

Obecní úřad funguje dále, ale snažíme se o bezkontaktní vyřizování 

záležitostí. V neodkladných případech lze dohodnout osobní schůzku 

s příslušným pracovníkem telefonicky nebo e-mailem. 

5. Byla zrušena plánovaná kulturní akce pro dříve narozené občany 

„Nedělní odpoledne s hudbou“ která se měla uskutečnit 29.3.2020. 

6. Obec Jestřebí nabízí možnost nákupu základních potravin a 

vyzvednutí léků pro občany starší 75 let. Vzhledem k omezeným 

kapacitním možnostem úřadu platí tato možnost pro osamělé 

seniory, kterým tyto nákupy nemůže zajistit jiný příbuzný. V případě 

zájmu volejte na tel. čísla 487 834 930 nebo 487 834 931. Příjem 

objednávek je ve všední dny od 7:00 do 10:00 hod. Služba je 

bezplatná, platba nákupu proběhne při dodání v hotovosti. 

7. Starosta obce v současné době jedná s firmou AVE o odložení 

svozového dne. Není však jisté, že nám firma vyhoví. Pokud nebude 

zveřejněna jiná informace, tak zůstává v platnosti původní termín, 

tedy sobota 4.4.2020.  

 

Všechna výše uvedená opatření mají za cíl v maximální možné míře snížit 

šíření epidemie. Jejich zavedení pocítí většina občanů naší obce. Ne každý 

s nimi souhlasí, neboť nás omezují a jsou nepříjemná.  Ale nejsou tak závažná 

a život ohrožující, jako samotné onemocnění. Budeme-li k sobě ohleduplní a 

budeme si navzájem pomáhat, tak lépe zvládneme tuto krizi. 

 

Za OÚ Jestřebí Karel Schreiner 
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Mimořádné informace Obecního úřadu Jestřebí 
 

Z důvodu nepříznivého vývoje epidemiologické situace a v zájmu prevence 

šíření onemocnění COVID-19 v České republice byla učiněna v naši obci 

následující opatření: 

1. Z rozhodnutí vlády a Ministerstva školství byla během jarních 

prázdnin uzavřena základní škola 

2. Rozhodnutím ředitele ZŠ a MŠ, a se souhlasem zřizovatele Obce 

Jestřebí byl přerušen provoz mateřské školky od pondělí 16.3.2020 

do odvolání. 

3. Rozhodnutím starosty byl od 16.3.2020 uzavřen kulturní dům 

v Jestřebí, a to všechny jeho prostory, tedy včetně tělocvičny, 

knihovny a kulturního sálu, a to do odvolání tohoto opatření. 

4. Rozhodnutím starosty byly přechodně zrušeny úřední hodiny 

obecního úřadu. Veškerá podání vůči OÚ Jestřebí je možné činit: 

- elektronicky na adresu obec@jestrebi.eu nebo  

- prostřednictvím datové schránky v2xbsq3 nebo  

- prostřednictvím pošty, a to na adresu Obecní úřad Jestřebí, Jestřebí 

142, 471 61 Jestřebí nebo  

- telefonicky na telefonních číslech: 

            487 834 930 – referentka OÚ Jestřebí 

            487 834 931 – účetní a referentka OÚ Jestřebí 

            487 877 133 – starosta obce Jestřebí 

mailto:obec@jestrebi.eu
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