HLÁŠENÍ MĚSTSKÉHO ROZHLASU DNE 24. 3. 2020

Nákup potravin, drogistického zboží je od 24. 3. 2020 vyhrazeno v době od 8.00 do 10.00 hod.
pouze u obchodů s prodejní plochou nad 500 m2 pro občany ve věku nad 65 let, omezení
otevírací doby pro seniory se netýká obchodů do 500 m2. Prodejna COOP v Lošticích má
prodejní plochu 310 m2, tudíž se jí změna nařízení vlády ve věci omezení prodejní doby
pro seniory NETÝKÁ. Vyřízení záležitostí na poště je vyhrazeno pro občany ve věku nad 65 let
v době mezi 10.00 - 12.00 hod. (pozn. pobočka pošty v Lošticích je otevřena pouze do 11.00
hod.), lékárny bez omezení věku.
MUDr. Marie Novotná - dne 25. 3. 2020 neordinuje. Neodkladné (akutní) případy ošetří MUDr. Jan
Seitz, Okružní 591/10, Mohelnice, který pracuje v nouzovém režimu po telefonické konzultaci na tel.
čísle 583 430 695 či elektronické konzultaci pediatr.mohelnice.s.r.o@gmail.com. Ordinace od 8.00 do
11.30 hod.

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu je Sběrný dvůr Loštice do 1. 4. 2020
UZAVŘEN!!!
MěÚ LOŠTICE INFORMUJE OBČANY, ŽE ÚSEK MATRIKY JE PRO VEŘEJNOST
UZAVŘEN Z DŮVODU NEMOCI PRACOVNÍKA TOHOTO ÚSEKU. Záležitosti
pohřebnictví na úseku matriky je možné řešit po telefonické domluvě na tel. čísle 583 401 807 se
zastupujícím referentem na úseku matriky. ÚSEK POKLADNY je otevřen pouze v pondělí a
středu od 15.00 do 17.00 hod. pro vyřízení nejnutnějších úředních záležitostí. Splatnost
místního poplatku za komunální odpad a splatnost místního poplatku za psa je rozhodnutím ZM
ze dne 16. 3. 2020 prodloužena do 31. 8. 2020.
MěÚ Loštice nemá k dispozici roušky ani respirátory pro občany, proto doporučujeme
občanům města, aby v případě, že nemají k dispozici roušku nebo respirátor použili
k zakrytí nosu a úst šátky, šály a obdobné tkaniny, které jsou dostupné v domácnosti.
V případě, že nutně potřebujete pomoci při obstarání nákupů potravin a léků, venčení psů,
ušití a dodání roušek, vyřizování nutných záležitostí na poště, úřadu, můžete se obrátit na
naše dobrovolníky - telefonní číslo: 731 501 016 (ozveme se Vám), viz iniciativa TADY SI
PROSTĚ POMÁHÁME

