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Datum: 16. října 2020

Aktuální informace pro občany k 16. říjnu 2020
Vzhledem k vyhlášení krizových opatření vlády a v rámci preventivních kroků jsou v platnosti omezení, která
nás všechny ovlivňují. Některá z nich připomínáme:
Nošení roušek, ústenek ve všech vnitřních prostorách (mimo bydliště), v prostředcích veřejné dopravy, ale
i na nástupišti, přístřešku a čekárně veřejné dopravy.
Omezení hromadných akcí v počtu vyšším než 6 osob.
Platí zákaz pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech.
Provoz stravovacích zařízení je omezený tak, že mezi 6. a 20. hodinou mohou fungovat pouze přes výdejní
okénko za dodržení specifických podmínek, které jsou uvedené v usnesení vlády.
Uzavření základních škol do konce měsíce října, tedy i našich ZŠ Dubina a ZŠ Studánka a probíhající on-line
výuky.
Z nařízení vlády dochází k omezení úředních hodin na úřadech od 12. 10. do 25. 10. 2020. V rámci Magistrátu
města Pardubic a městských obvodů jsou úřady pro veřejnost otevřeny jednotně v pondělí a ve středu
v časech 08:00 – 10:00 a 14:00 – 17:00.
Lékárna Dubina – centrum – upravená otevírací doba ve všední dny od 08:00 do 17:00 hodin.
Česká pošta mění od října 2020 provozní hodiny:
PO
10:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
ÚT
08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
ST
10:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
ČT
08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
PÁ
08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
SO
08:00 - 12:00
Městský obvod Pardubice III zrušil do konce měsíce října organizaci sobotní akce „Farmářské trhy“.
Doporučení MZ ČR, pokud máte chytrý telefon, aktivujte si e-roušku.
Doporučení pro příští volné dny, omezte co nejvíce setkávání a pobývejte doma v rámci rodiny, praktikujte
procházky do přírody.

S pozdravem
Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek v.r.
starosta Městského obvodu Pardubice III

