Vážení spoluobčané,
v souladu s opatřením Vlády České republiky ohledně šíření nemoci způsobené novým typem
koronaviru Vám touto cestou předkládáme informace, které z nařízení vyplývají, aby se co
nejvíce omezilo šíření nákazy.
V současné době jsou do odvolání uzavřeny:
základní a mateřská škola, knihovna, provozovny pohostinství, bazén, tělocvična a sportovní
areál. Jsou taktéž zrušeny všechny kulturní, společenské a další akce. Nekonají se ani veřejné
bohoslužby v kostele.
Od 16.03. jsme přistoupili k uzavření úřadu městyse pro veřejnost, a to do odvolání.
Zaměstnanci úřadu však budou nadále pracovat a budou občanům k dispozici na telefonu a emailu. Naprosto nezbytné úřední úkony mohou být, po posouzení, provedeny občanům po
předchozí telefonické domluvě.
Tel.: 517 369 713, e-mail: oubrankovice@seznam.cz
Splatnost poplatků (vodné, stočné, popelnice, psi) se tímto posouvá do konce června. Je tedy
možné uhradit je později nebo nejlépe na bankovní účty městyse.
Dále prosíme všechny občany, aby dodržovali všechny zásady a opatření prevence, které jsou
doporučeny, zejména pak nošení ochranných roušek (alespoň látkových) na veřejnosti. Jejich
nošení sice neochrání před nákazou, ale pomáhá zabránit jejímu dalšímu šíření. Roušku
doporučujeme nosit hlavně při vstupu do prodejen potravin, lékárny, ordinace lékaře, pošty
nebo při odběru stravy z obecní kuchyně, protože onemocnění těchto zaměstnanců povede
nezbytně k uzavření těchto provozů a tím pádem ke značnému zhoršení dostupnosti
zásobování léky, potravinami, stravou apod.. Vzhledem k aktuálnímu nedostatku jsme se
rozhodli začít s šitím látkových roušek a o možnosti jejich odběru budete co nejdříve
informováni.
Ve spolupráci s členy zásahové jednotky SDH Brankovice je na tel. čísle 517 369 713 od 8.00 do
15.00 hod. možno domluvit případnou pomoc s nákupem potravin pro občany v karanténě,
seniory a občany, kterým situace zásadním způsobem nedovoluje zajistit si nákup.
Nově platí od 17.03. nařízení Jihomoravského kraje o regulaci veřejné dopravy.
Jelikož se situace nadále vyvíjí, budou všechny nové informace zveřejňovány na našich web.
stránkách, mobilní aplikaci Česká obec, úřední desce městyse a obecním rozhlasem.
V případě, že by se u Vás nebo u Vašich blízkých projevily symptomy koronaviru, volejte prosím
na číslo krajské hygienické stanice, kde se dozvíte, jak dále postupovat.
Tel.: 773 768 994, po–pá 8:00–17:00.
Taktéž je zřízena nová státní bezplatná infolinka ke koronaviru 1212.

