Hlášení rozhlasu dne 30.3.2020
Vážení spoluobčané, dovolte mi sdělit vám v této nelehké době několik důležitých informací
týkající se obce:
Krizový štáb, zastupitelé a Obecní úřad Jíloviště se usnesli, že prodlouží lhůtu splatnosti všech
poplatků, které občané platí obci o 4 měsíce, tedy do 31.8.2020
Znamená to, že občané nemusí navštívit OÚ za účelem placení poplatků a ani si např. vyzvedávat
štítek na popelnici. Ten bude povinný až od 1.9. 2020. V případě úhrady poplatku za popelnice přes
účet bezhotovostním převodem, bude známka vhozena do poštovní schránky příslušné nemovitosti.
Do odvolání jsou omezeny úřední hodiny pro veřejnost na tři hodiny v pondělí a ve středu, a to od 9
do 12 hodin. Doporučuje občanům, aby omezili svou návštěvu obecního úřadu, pouze na nejnutnější
případy, a své záležitosti řešili emailem (obec@jiloviste.cz) nebo telefonicky ( mobil 602 232 842).
Pokud někdo potřebuje nutně roušku, máme k dispozici jednorázové roušky na poště.

Dále bych rád připomněl, že v Jílovišti momentálně fungují služby, které nabízejí místní
podnikatelé, někteří samozřejmě jen v omezené míře a přes výdejový pult a sice:
Hotel Palace Cinema
Obchod potravin Spark
Cukrárna Stáňa
Zahradnictví Cvrček
Restaurant Grill Pod lesem

Rodina Sváčků – Honza a David, jako provozovatelé lahůdkářství, mají aktuální nabídku
rozvozu potravin, masa, uzenin, sýrů a nápojů
Pro občany Jíloviště je doprava zdarma a sleva na nákupy – 10 %
Pro objednávky můžete volat – 721 132 019
Informace o otevírací době a specifickém provozu jednotlivých provozoven najdete na jejich
webových stránkách nebo na jejich Face booku.

Na závěr vyzývám a prosím všechny spoluobčany jménem svým, všech zastupitelů a krizového štábu:
dodržujte pravidla, která teď platí. Nevycházejte, pokud to není nezbytné, zůstaňte pokud možno doma
a na veřejnosti noste roušku a udržujte odstup od ostatních.
Sledujte nadále informace, které vám sdělujeme prostřednictvím vitrín, face booku, webových stránek,
mailem, esmes, hlášením rozhlasu a Zvonice, která vyjde v příštím týdnu.

