STAROSTKA HLÁSÍ K 26.10.2020

 Úpravu úředních hodin Městského úřadu v Žatci:
v týdnu od 26.10 do 30.10.2020 - v provozu pouze PODATELNA –
budova radnice – vchod z boku radnice:
PONDĚLÍ: 09.00 – 11.00
ÚTERÝ: 09.00 – 11.00
ČTVRTEK: 09.00 – 11.00
PÁTEK: 09.00 – 11.00
Kontakt v případě potřeby: 724 000 394
e-mail: epodatelna@mesto-zatec.cz
v týdnu od 02.11.2020 do odvolání:
PONDĚLÍ:
9.00 – 11.00
14.00 – 17.00
STŘEDA:
9.00 – 11.00
14.00 – 17.00
Více informací na: www.mesto-zatec.cz
 Odběrové místo v Žatci:
nově od 26. 10. 2020 prodloužena provozní doba od 08.00 hod. do 12.00
hod - ul. Studentská (u starého vjezdu do areálu nemocnice) – „drive in“
způsob, provoz pondělí až pátek, pro samoplátce i indikované. Objednávat
se předem na tel. čísle: 607 056 741 ve dnech pondělí – pátek od 9.00 do
15.00 hodin, mimo svátky – pacienti bez objednání nebudou odebráni
 Funguje linka „potřebnosti“ pro občany v karanténě/izolaci, seniory, kteří
nemají možnost jiné pomoci. Využití: nákup základních potravin, léků a to
v částce do 500 Kč. V provozu v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hod., tel.
číslo 725 957 166
 Škola v provozu ZŠ Jižní, pro děti rodičů vybraných profesí, denně od
6.00 do 16.00h. pro žáky do 10 let, během podzimních prázdnin je zajištěn
provoz po předchozí telefonické domluvě - tel. číslo 732 763 383
 Mateřské školy ve městě fungují bez omezení
 Městská knihovna Žatec uzavřena - lze využít on-line služeb, jejichž
nabídka bude na webu aktualizována. Kontaktní telefonní čísla:
415 243 243 nebo 725 877 781, více na: https://www.mekzatec.cz
 Aktuální opatření sledujte zde: https://koronavirus.mzcr.cz/

 Stále jsme tu pro vás:
• Linka potřebnosti: 725 957 166 (nákupy, léky) od 08.00 do 15.00 hod.
• Senior taxi: 415 710 295 od 07.00 do 17.00 hod.
• MěÚ Žatec: 724 043 786, 724 050 410, 724 000 394
• Školství: 724 808 604
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