OBEC DVORCE, Náměstí 13, 793 68 Dvorce

OMEZENÍ PROVOZNÍ DOBY OBECNÍHO ÚŘADU PRO VEŘEJNOST
Z důvodu vývoje epidemiologického stavu a omezujících opatření Vlády ČR a jiných příslušných orgánů bude až
do odvolání omezena provozní doba Obecního úřadu Dvorce pro veřejnost takto:

Pondělí od 13:00 do 16:00 hodin
Středa od 13:00 do 16:00 hodin
Po vymezenou dobu otevření úřadu pro veřejnost Vám bude k dispozici pracoviště podatelny k vyřízení nutných
úředních záležitostí. Vyřízení ostatních úředních záležitostí osobní návštěvou na jiných pracovištích úřadu
ve vymezené době je možné jen v případě nezbytnosti, pokud věc nelze vyřídit jinak, tj. vzdálenou formou
elektronické či písemné komunikace, a to po předchozí telefonické domluvě. Současně žádáme občany, aby při
návštěvě úřadu dodržovali příslušná bezpečnostní opatření osobní ochrany a ochrany svého okolí.
Pro kontakt s úřadem je možné využít podatelnu na tel. 554 745 272, e-mail: podatelna@obecdvorce.cz, ID datové
schránky: ztqbehe. Všechny důležité informace naleznete na webových stránkách obce www.obecdvorce.cz , kde
také naleznete podrobný telefonní seznam na jednotlivé zaměstnance. Aktuální informace k dění v obci najdete
také na facebooku.
Informace ústředních orgánů sledujte na stránkách www.koronavirus.mzcr.cz, www.hzscr.cz nebo ve
veřejnoprávních sdělovacích prostředcích jako jsou Český rozhlas a ČT 24.

Prosíme občany, aby k placení místních poplatků a dalších plateb využívali přednostně bezhotovostní platební styk
převodem na účet Obce Dvorce číslo 1847652359/0800 následovně:
- místní poplatek ze psů - variabilní symbol 1341, specifický symbol - rodné číslo poplatníka
- místní poplatek „za odpady“ - variabilní symbol 1340, specifický symbol - rodné číslo poplatníka
V případě, že bude poplatek bezhotovostně hrazen za více poplatníků, je potřeba do zprávy při zadávání příkazu
k úhradě uvést, za které osoby je poplatek placen, aby byla platba připsána na správný osobní daňový účet
poplatníka.
Pokud by měl někdo zájem bezhotovostním převodem uhradit nájemné za pronájem pozemku, je potřeba se na
této skutečnosti z důvodu valorizace cen nájmů předem domluvit na tel. č. 724 178 716 s paní Božovskou,
popřípadě prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu: podatelna@obecdvorce.cz.
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