
Mimořádné opatření v obci Dubany k vyhlášenému nouzovému stavu 
a plošné karantény ze dne 16.3.2020 11:00. 
 

Je zakázán volný pohyb osob, nevycházejte z domu, pokud nejdete pro potraviny, k lékaři nebo do 
zaměstnání! 

Zásobování potravinami seniorů (po dohodě i ostatních občanů) 
Bude zajištěno prostřednictvím telefonické objednávky a týká se základních potravin a hygienických 
potřeb. Bez objednávky je možno v obchodě koupit zboží co bude skladem. 

Objednávky se budou přijímat do 11 hodin na následující den u pronajímatele obchodu v Dubanech: 
- Pan Hnízdil – 774 456 640 

Bude rozšířena otevírací doba: 
Pondělí 8:00 – 11:00 14:00 – 17:00 
Úterý 8:00 – 11:00 14:00 – 17:00 
Středa 8:00 – 11:00 14:00 – 17:00 
Čtvrtek 8:00 – 11:00 14:00 – 17:00 
Pátek 8:00 – 11:00 14:00 – 17:00 
Sobota 8:00 – 11:00  
Neděle 8:00 – 11:00  

 
Donášku do domu domluvit na jednom z tel. č. (všichni mají civilní zaměstnání - když se nedovoláte 
na jedno číslo, zkuste další): 
Iva Kučerová, starostka – 723 870 820 
Leoš Konrád, místostarosta – 606 772 061 
Pavel Ročňák, velitel JSDH Dubany – 724 306 828 
 

Výjimka – osoba v karanténě, případná služba donášky bude koordinována s Krajskou hygienickou 
stanicí. V současnosti nemá obec Dubany ochranné pomůcky (k 16.3.2020). 

Provoz a pracovní doba Obecního úřadu v Dubanech 
V úřední den pondělí 17:00 – 19:00 bude pro veřejnost otevřeno s následujícím omezení: 

- vstupovat se bude jednotlivě 
- není přítomna pokladna a matrika 

 
mimo úřední hodiny volejte: 
Iva Kučerová, starostka – 723 870 820 
Leoš Konrád, místostarosta – 606 772 061 
 
pište na e-mail: 
ou@dubany.eu 
 

Informace o změnách v poplatcích 
Poplatky za psy a odpady – splatnost je prodloužena do konce května. Po dobu karantény a 
nouzového stavu není možná osobní platba na obecním úřadu. 

Opatření platí do odvolání! 
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