STAROSTKA HLÁSÍ K 21.10.2020 (v 17.00 hod.)

 Od
zítra
(22.10.2020)
https://koronavirus.mzcr.cz/

platí

nová

krizová

opatření,

sledujte

zde:

 Dnes proběhla videokonference s krizovým štábem Ústeckého kraje
 Úprava úředních hodin Městského úřadu (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
 Funguje linka „potřebnosti“ pro občany v karanténě/izolaci i pro 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. Aktuálně odbor
sociálních věcí kontaktuje ty, kteří službu využili v 1. vlně omezení.
 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
 Odběrové místo Žatec v ul. Studentská – u starého vjezdu do areálu nemocnice: od
20.10.2020 každý všední den od 08.00 do 10.00 hodin (mimo svátky). 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. Odběrové místo mohou využít
i samoplátci.
 Městská knihovna Žatec uzavřena, výpůjčky prostřednictvím Expresních balíčků více
na: https://www.mekzatec.cz
 I přes veškerá omezení proběhnou tuto sobotu svatby, ale jen v počtu 10 povolených
osob (včetně oddávajících)
 Tuto neděli začíná 3 denní natáčení seriálu (parkování na náměstí nebude v tuto dobu
zpoplatněno)

 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
Opatření nás omezují, třeba i rozčilují, ale v tuto chvíli je to jen na nás. Pojďme je
respektovat.

Mgr. Zdeňka Hamousová
starostka

