STAROSTKA HLÁSÍ K 07.01.2021 (15.00 hod)

 úřední hodiny Městského úřadu:
PONDĚLÍ: 09.00 – 11.00
STŘEDA: 09.00 – 11.00

13.00 – 16.00 hod
13.00 – 16.00 hod

Registr vozidel je pouze přes rezervační systém
Úterý možnost rezervace: www.mesto-zatec.cz/radnice/rezervace
e-mail: epodatelna@mesto-zatec.cz,více na: www.mesto-zatec.cz/radnice/uredni-hodiny/
•

doporučujeme občanům, aby preferovali jiné formy komunikace s úřadem, především
telefonickou, elektronickou (prostřednictvím datových schránek) či e-mailovou. Možnost
sjednání individuální konzultace.

 včera 06.01.2021 proběhla videokonference s krajským krizovým štábem – nově nad rámec
běžné agendy se probíralo očkovaní – začíná se očkováním zdravotníků v přímém kontaktu
s nemocnými.
očkování zahájeno i v Nemocnici Žatec – zdravotníků

•

dnes 07.01. 2021 bylo
(zaměstnanců nemocnice)

•

dne 15.01. 2021 má být spuštěn systém rezervací očkování – nebude se jednat o rezervace,
ale o registraci k očkování. Poté bude člověk vyhodnocen a následně poté pozván na
očkování.

 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
 Škola v provozu ZŠ Petra Bezruče, pro děti rodičů vybraných profesí, denně od 6.00 do
16.00h. pro žáky do 10 let, - tel. číslo 605 958 686
•

školní jídelny zajišťují objednání a vydání obědů žákům na distanční výuce

 Sledujeme provoz mateřských škol – v současné době všechny fungují.
 Odběrové místo Žatec – v areálu nemocnice, po vstupu do nemocnice přes hlavní bránu vás
navedou informační tabule. Objednávat se předem na tel. čísle: 607 056 741 ve dnech pondělí –
pátek od 9.00 do 15.00 hodin, můžete se objednat i on-line - https://nemzatec.eu/covid/ .
Odběrové místo mohou využít i samoplátci.
 Městská knihovna Žatec uzavřena – bezkontaktní výdej a vrácení výpůjček, tel. 415 243 243 a
725 877 781, https://www.mekzatec.cz,

 Městské kluziště zůstává prozatím uzavřené a to z důvodu nerespektování opatření některými
lidmi – jak se ukázalo, neumíme se vzájemně domluvit, že na ledě budou současně jen 2 bruslaři
 Domov pro seniory Žatec– od pondělí 11.01.2021 obnovení návštěv – nutná rezervace https://navstevy.dpszatec.cz/
Informace, která se může hodit:


vzhledem k přijatým krizovým opatřením se mimořádně umožňuje, aby osoby staršího věku a
osoby s oslabenou imunitou měly možnost účinně požádat o převzetí důchodu své příbuzné nebo
jiné důvěryhodné osoby. K vyjádření tohoto projevu vůle slouží formulář, který musí být
vlastnoručně podepsán poživatelem důchodu i zmocněncem - Plná moc k převzetí splátky
důchodu
vypláceného
v hotovosti
v době
trvání
nouzového
stavu
https://www.ceskaposta.cz/documents/10180/6119731/plna_moc_duchod_listopad_+2020.pdf/3
c785864-2c91-85b2-8c3e-fe2d4b3fb229

 Aktuální opatření sledujte: 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

Buďte pozitivně negativní.

Mgr. Zdeňka Hamousová
starostka

