Vážení spoluobčané,
s opatřením Vlády České republiky ohledně šíření nemoci COVID-19 (nový typ koronaviru)
Vám touto cestou předkládáme zásadní informace, které z nařízení vyplývají pro naše město,
a další ustanovení, jež jsme byli nuceni učinit, abychom co nejvíce omezili šíření nákazy.
Od 16.03. jsme přistoupili k uzavření Městského úřadu Bučovice pro veřejnost, a to do
odvolání. Zaměstnanci radnice však budou nadále pracovat a budou občanům k dispozici na
telefonech a e-mailech. Naprosto nezbytné úřední úkony mohou být, po posouzení,
provedeny občanům po předchozí telefonické domluvě.
Konktakty na jednotlivé úředníky najdete na www.bucovice.cz
Splatnost místních poplatků (popelnice, psi atd.) se tímto posouvá do konce července. Je
tedy možné uhradit je později.
Od 17.03. jsou taktéž uzavřeny mateřské školy provozované městem, a to do odvolání.
Ostatní školská zařízení, ZŠ 710, ZŠ 711, základní umělecká škola, DDM, gymnázium a
obchodní akademie zůstávají uzavřeny taktéž do odvolání.
Sledujte proto weby zmíněných organizací.
Rodiče, jejichž děti jsou školou povinné, bychom rádi upozornili, že MŠMT ve spolupráci s
Českou televizí od pondělí 16.03. začala vysílat na programech ČT1 a ČT2 pořad UčíTelka. Ty
na ČT2 jsou určeny pro žáky prvního stupně ZŠ, pořad na ČT1 pomůže s přípravou na
přijímací zkoušky.
V případě zájmu sledujte web České televize.
Jsou taktéž zrušeny všechny kulturní, společenské a další akce. Je uzavřena městská
knihovna, bazén, tělocvičny, hřiště a mateřské centrum. Nekonají se ani veřejné bohoslužby
v kostele.
V případě, že by se u Vás nebo u Vašich blízkých projevily symptomy koronaviru, volejte
prosím na číslo krajské hygienické stanice, kde se dozvíte, jak dále postupovat. Tel.: 773 768
994, po–pá, 8:00–17:00. Taktéž je zřízena nová státní bezplatná infolinka ke koronaviru
1212.
Město Bučovice dále zřídilo linku pro své občany a občany okolích obcí, kde budeme
odpovídat na Vaše případné dotazy ohledně opatření v našem městě. Taktéž je možno zde
domluvit případnou pomoc s nákupem potravin pro občany v karanténě a občany, kterým
situace zásadním způsobem nedovoluje zajistit si nákup. Tel.: 731 609 496 po-pá, 8:00-16:00.
Dále všechny občany prosím, aby dodržovali všechny zásady a opatření prevence, které jsou
doporučeny.
Vážení spoluobčané, plně si uvědomujeme, že opatření, která byla učiněna, jsou omezující a
mnohým mohou způsobit závažné problémy. V tuto chvíli je však zcela nezbytné učinit
všechny možné kroky k omezení šíření nákazy, abychom zabránili situaci, která nastala v
některých regionech, například Itálie nebo Španělska. Mohu Vás ujistit, že uděláme vše, co je
v našich silách, abychom v našem městě situaci co nejlépe zvládli, eliminovali možná rizika a
tuto náročnou dobu společně přečkali.
Aktuální informace týkající se opatření proti novému typu koronaviru v Bučovicích najdete
na webových stránkách města www.bucovice.cz.
Opatření učiněná Vládou ČR: www.vlada.cz
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