
 

 

OBECNÍ ÚŘAD   

PŘEPYCHY 

                    Přepychy, č.p. 5, 517 32 Přepychy, 494 628 111, 603 485 369 

*                  prepychy@prepychy.cz, www.prepychy.cz 

 

Mimořádné opatření 
 
Starostka obce v souvislosti s epidemiologickou situací v ČR spojenou s rozšířením 
onemocnění COVID-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2 a dle usnesení vlády 
České republiky č. 194, ze dne 12. března 2020, o vyhlášení nouzového stavu pro území 
České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru 
/označovaný jako SARS CoV-2/, a přílohy č. 1 usnesení vlády ze dne 14. dubna 2020 č. 413 a 
přílohy č. 2 usnesení vlády ze dne 9. dubna 2020 č. 399, vydává  
 

ROZHODNUTÍ 
o úpravě způsobu vyřizování podání a pravidel osobního kontaktu s klienty a o 
dočasném omezení úředních hodin Obecního úřadu Přepychy a pošty Partner Přepychy. 

 
1. Obecní úřad Přepychy 
 
Obecní úřad Přepychy bude od pondělí 20. dubna 2020 částečně zpřístupněn veřejnosti, a to 
za přísných hygienických podmínek. 
 

Veřejnosti bude obecní úřad zpřístupněn v úřední dny: 
- pondělí od 8 do 11:30 hodin a od 12 do 17 hodin  
- středa   od 8 do 11:30 hodin a od 12 do 15 hodin.  

V ostatní dny nebude osobní návštěva úřadu možná. 
 
Prosíme veřejnost, aby upřednostňovala písemný, elektronický či telefonický kontakt 
před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné. 
 
kontakty na úředníky: tel. 494 628 111, 724 025 975, starostka obce 603 485 369 
e-mail: prepychy@prepychy.cz, zdenka.seidelova@prepychy.cz ,  DS: afrbw8w 
 
Pracovníci obecního úřadu budou přítomni na svých pracovištích v budově obecního úřadu 
v omezené míře, a to v souladu s doporučením Ministerstva zdravotnictví ČR. Je vždy 
nezbytné předem osobní návštěvu domluvit s konkrétním úředníkem telefonicky nebo e-
mailem. 
 
Obecní úřad Přepychy bude uzamčen. Do budovy bude umožněn vstup pouze osobám, 
které mají dopředu domluvenou osobní návštěvu, a to ze zvlášť závažných důvodů. 
Každá osoba je povinna před vstupem do budovy úřadu použít dezinfekci umístěnou u 
vstupu. Do budovy obecního úřadu můžete vstupovat pouze s nasazenou rouškou nebo 
jinou ochranou nosu a úst. V budově obecního úřadu musíte dodržovat bezpečný odstup od 

úředníků i ostatních osob minimálně 2 metry. 
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Úhrada místních poplatků za psy, odpady, stočné a zahrádky je možná až do 30.9.2020! 
Prosíme občany, aby nechodili platit osobně na obecní úřad nebo poštu Partner v době 
mimořádných opatření. Využijte bezhotovostní platby. Bližší informace k bezhotovostní 
platbě Vám sdělí referent pošty Partner Přepychy na tel. čísle  494 628 991, 602 542 909,  
e-mail: jana.stepankova@prepychy.cz . 
 
 
2. Pošta Partner Přepychy 
 
Pondělí 8:30 – 10:30 
Úterý  8:30 – 10:30 
Středa    13:00 – 16:00 
Čtvrtek 8:30 – 10:30 
Pátek  8:30 – 10:30 
 
Z důvody ochrany zaměstnance Pošty Partner Přepychy žádáme občany, aby poštu 
navštěvovali jen v nezbytně nutných případech na nezbytně nutnou dobu. Na poštu 
vstupujte jednotlivě! 
 
Kontakty: tel. 494 628 991, 602 542 909, e-mail: jana.stepankova@prepychy.cz 
 
Toto rozhodnutí je účinné od 20. dubna 2020 a platí do odvolání. 
 
 
 
 

Děkujeme Vám, že budete upřednostňovat telefonický kontakt nebo kontakt pomocí 
elektronické komunikace, a že tím budete chránit sebe, své blízké i zaměstnance obecního 
úřadu a pošty Partner před nebezpečím nákazy COVID – 19. 
 
 
 
 

 

 
V Přepychách dne 19. března 2020 

 
  
 
 
 
                  
..........................................................                                            
    Zdeňka Seidelová, starostka obce  
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