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Úřední oznámení
Výsledky voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje
Bylo vydáno 70 úředních obálek.
Odevzdáno bylo 69 úředních obálek.
Platných hlasů bylo 69.
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Výsledky voleb do 1/3 Senátu ČR I. kolo
Bylo vydáno 70 úředních obálek.
Odevzdáno bylo 65 úředních obálek.
Platných hlasů bylo 64.
1. Stanislav Holobrada
2. Jiřina Rosáková
3. Simona Luftová
4. Jindřich Havelka
5. Jiří Novotný
6. Petr Štěpánek
7. Václav Švenda
8. Jiří Burian
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Výsledky voleb do 1/3 Senátu ČR II. kolo
Bylo vydáno 24 úředních obálek.
Odevzdáno bylo 24 úředních obálek.
Platných hlasů bylo 24.
Petr Štěpánek 13
Jiří Burian
11

Úřední hodiny
Úřední hodiny jsou od 1.9.2020 v režimu zvýšených hygienických opatření dle doporučení Ministerstva zdravotnictví.
Úřední hodiny pátek 19.00 - 20.00hodin po předchozí telefonické domluvě. Telefon 725 021 794
Vstup na obecní úřad je povolen pouze se zakrytými ústy a nosem a to rouškou, šálou, šátkem apod.
Žádáme občany, aby své záležitosti vyřizovali především telefonicky nebo elektronicky (e-mailem, datovou schránkou) a úřad
navštěvovali pouze v neodkladných záležitostech.
Za obecní úřad Vrančice
Jiří Sláma starosta

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI č. I/4
Omezení provozu na komunikaci I/4 bude od 08.10.2020 do 27.10.2020 – 3. etapa, od 28.10.2020 do 16.11.2020 – 4. etapa
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, které stanovuje podmínky dočasného omezení provozu v celém znění naleznete na
www.vrancice.cz. Jelikož je nyní v důsledku omezení provozu na komunikaci I/4 zvýšený provoz na místní komunikaci MilínVrančice, žádáme vás, abyste jezdili po této komunikaci se zvýšenou opatrností. Autobusová zastávka Vrančice roz. na komunikaci
I/4 je po dobu oprav neobsluhována.
Autobusová zastávka Vrančice-Životice (v Životicích) bude z důvodu neprůjezdnosti obce Životice po dobu od 8.10. do 27.10.
2020 zřízena pro linky D27 a D 29 na křižovatce silnice do obce Vrančice. Dbejte prosím své bezpečnosti, autobus se bude v těchto
místech otáčet.
Děkujeme za pochopení.

Vyhlášení nouzového stavu státu
Dne 5.10.2020 byl vládou ČR vyhlášen na dobu 30 dnů Nouzový stav státu. Důvodem vyhlášení je ohrožení zdraví v souvislosti
s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/. S tímto souvisí další omezení a nařízení vydané vládou.
Zavřené jsou na výjimky všechny školy, restaurace, bary, dále platí zákaz shromažďování více jak 6 osob. Zrušené jsou veškeré
kulturní a sportovní akce. Přehled všech nařízení naleznete na www.vrancice.cz, na stránkách Ministerstva zdravotnictví a
www.mzcr.cz. Centrální linka hygieny je dostupná pro celé území ČR na čísle 1221 a je k dispozici v pracovních dnech od 8 do
19 hodin a o víkendu od 9 do 16.30 hodin.
Prosíme občany, aby dodržovali základní hygienická pravidla – mytí rukou, rozestupy od ostatních a roušky.
Děkujeme a přejeme všem pevné zdraví.

Palivové dříví
Žádáme všechny, kteří si letos po dohodě brali palivové dřevo z obecních lesů a dosud neuhradili platbu, aby tak neprodleně
učinili.

Gratulace
Hezkou písničku jsme v listopadu na rádiu České Budějovice objednali pro pana B. Vošahlíka ze Životic a pro paní
A. Teskovou z Vrančic. K blahopřání „Všeho nejlepšího hodně pohody a zdraví“ se připojujeme i my.

Svatomartinský průvod
Pravděpodobně se asi ani tato akce letos neuskuteční. Rádi bychom vás chtěli požádat, aby i přes to, že možná letos s lampiony
nepůjdeme jste zapálili svíčky a připravili dýně. Kdo bude mít zájem může si udělat večerní individuální procházku po vsi. Tak
prosím nezapomeňte a 11.11. 2020 připravte dýně a různá světýlka „Rozsvítíme vesnici“☺

Poznámky redakce
Tento text neprošel jazykovou úpravou.

