MĚSTO JÍLOVÉ U PRAHY
RADNICE - 254 01 JÍLOVÉ U PRAHY, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 194
TELEFON: 241 021 901, FAX: 241 021 916, E-MAIL : radnice@jilove.cz

V Jílovém u Prahy dne 20.3.2020
Aktuální informace v souvislosti s přijetím mimořádných opatření
Vážení občané
Stále platí mé díky Vám, kteří se snažíte pomáhat, Vám, kteří se snažíte být zodpovědní a
neberete situaci na lehkou váhu. Bohužel se to ale nedá říci o všech a tak se ke mně dostává celá
řada podnětů na nedodržování zákonem stanovených opatření. Tím nejzásadnějším zjištěním
dnešního dne je pobyt chatařů, kteří měli být navíc v karanténě, na jedné z chat v našem
katastru. Tuto situaci jsem neprodleně řešil s oddělením PČR v Jílovém a věřím, že bude ještě
dnes dořešena. Nežádoucí pobyt chatařů obecně, bude i hlavní náplní policie o tomto víkendu.
Nezodpovědné máme bohužel i ve vlastních řadách. Přestože jsem již na začátku týdne apeloval
na využívání sběrného dvora jen v nejnutnějších případech, včera se našli jedinci, kteří využili
sběrný dvůr i třikrát během jediného dne. Vím, že je z hygienických důvodů správné zachovat
chod tohoto zařízení, ale pokud se i o víkendu bude toto opakovat, sběrný dvůr bude
nekompromisně uzavřen. Dalším včerejším nešvarem byla i siesta dětí na střeše bývalé
nemocnice, kterou musela řešit naše Městská policie. Znovu apeluji na všechny, vezměte rozum
do hrsti, začněte se chovat zodpovědně, dohlížejte i na to co dělají Vaše děti, i když je to v době,
kdy nejste doma velice složité. Jsem si jist, že jsme teprve na začátku omezování naší svobody,
ale pokud se nechceme dostat do situace, ve které je dnes např. Itálie, tak se zkrátka musíme
chovat co možná nejzodpovědněji a tato opatření přijmout.
Nejzásadnější novinkou je změna otevírací doby obchodů pro seniory a držitele karet ZTP.
Ta, je nově od 7:00 do 9:00 hodin. V tuto dobu by obchody neměl navštěvovat někdo jiný!
Druhou zásadní novinkou je omezení doby provozu autobusů na linkách integrované
dopravy. Ta od dnešního večera přestává jezdit v 22:30 hodin.
Pokud ještě nemáte, nebo potřebujete doplnit roušky (podotýkám, že ty vyráběné), lze je získat o
víkendu od Městské policie. Tel.: 602 870 513. Ta je bude rozdávat i lidem na ulici, pokud zjistí,
že ji někdo nemá.
Všechna dříve nastavená opatření a služby běží beze změn.
Stále jsem Vám k dispozici na emailu: starosta@jilove.cz , nebo na mém tel. čísle 602 181 025
S přáním klidného víkendu a lepších časů
Pavel Pešek v.r.
starosta

