
 
Informace městyse Stádlec v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu 

 
Mateřská školka 
Mateřská školka byla ode dne 16.3. uzavřena. Všechny děti zůstávají tak doma. K tomuto 
rozhodnutí došlo po konzultacích  s ředitelem školy a rodiči dětí.  
Stádlecká restaurace 
Restaurace uzavřena. Kuchyňský provoz nepřerušen. Na objednávku lze dostat jídlo s sebou tzv. 
„z okénka“ i do vlastního jídlonosiče mezi 12:00 a 13:00 hod. Více na  
https://www.stadleckarestaurace.cz/ 

Úřad městyse a Pošta Partner. 
Úřední hodiny pro veřejnost:   pondělí: 8:00 – 11:00; středa: 13:00 -16:00. 
 
Žádáme občany aby omezili osobní kontakt a maximálně využívali emaily a telefony. 
Starosta: starosta@stadlec.eu, 606 300 313; 
Technik městyse: zdenek.susmilich@stadlec.eu, 725 946 602; 
Matrika, hřbitov, Pošta-Partner: info@stadlec.eu, obec.stadlec@seznam.cz, 380 123 991 
Účetní, rozpočet obce, fakturace: ucetnistadlec@seznam.cz, 380 123 992 
Výzva České pošty: 
Vyzýváme klienty, ať už jednotlivce nebo hromadné podavatele, aby zvážili návštěvu pošty. 
V současné době je důležité minimalizovat osobní kontakt kdekoli. Primárně jde o život a zdraví 
zaměstnanců a zákazníků. Česká pošta prodloužila úložní dobu dopisů na 30 dnů a balíků na 15 
dnů.  
Na chodbě před WC  je stolek s dezinfekčním prostředkem a papírovými ubrousky pro dezinfekci 
rukou. Dodržujte prosím vzdálenost min. 2 m mezi osobami čekající před přepážkou. Prosíme, 
noste roušky! 
Místní lidová knihovna Stádlec. 
Včetně poboček Křída, Slavňovice a Staré Sedlo, bude do odvolání uzavřena. 
Klubovny a společenské místnosti spolků. 
Upozornění pro správce jednotlivých objektů – SDH Křída, SDH Slavňovice, TJ Sokol Stádlec, 
aby se ve svých klubovnách dočasně nescházeli! 
 Posilovna v suterénu úřadu. 
Uzavřena od 16.3.2020 do odvolání. 
Mše v zámecké kapli ve Stádlci. 
Dle nařízení českobudějovického biskupa jsou zrušeny všechny veřejné bohoslužby, společné 
pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění ve všech kostelích a 
kaplích. 
Ordinace praktické lékařky. 
Ve Stádlci se neordinuje, minimálně v týdnu od 16.-22.3.2020. Paní doktorka je k dispozici na 
telefonu.  
Sběrný dvůr v Opařanech. 
Provoz sběrného dvora je od 16.3.2020 do odvolání přerušen. 
Nabídka občanům.  
Městys Stádlec nabízí seniorům možnost zajištění nákupů, vyzvednutí léků z lékárny apod. 
V případě potřeby se obraťte na městys Stádlec, případně přímo na paní Evu Švadlenovou, 
eva.svadlenova@stadlec.eu 

!Veškeré informace budou dále zpřesňovány! 


