Informace pro občany
Nově úřední hodiny obce pro veřejnost:
Pondělí: 10:00 – 19:00 hod.
V případě nutnosti telefonický kontakt:
starostka obce
725 811 964
účetní
602 269 542.
Ruší se úhrada poplatků za odpady a psi v průběhu měsíce března 2020 a platba se prodlužuje do 30.6.2020.
Informace o pomoc pro seniory a osoby v krizové situaci epidemie
Město Chrudim z důvodu vyhlášení karantény seniorům nedoporučuje:
• navštěvovat obchody,
• chodit na návštěvy,
• přijímat návštěvy,
• navštěvovat lékaře bez předchozí telefonické domluvy
Pokud Vám rodina ani sousedé nemohou pomoci, kontaktujte nás na bezplatné lince:

800 477 774
S čím můžeme pomoci?
• s nákupem nezbytně nutných potravin a drogerie
• vyzvednutím receptů, léků a zdravotních pomůcek,
• zajištěním stravování,
• radou, na koho se obrátit v případě zhoršení zdravotního stavu.
Tuto možnost nabízí také Obec Úhřetice
V případě potřeby zajištění nákupu potravin, léků apod., poskytnutí rady pokud Vám rodina ani sousedé
nemohou pomoci kontaktujte nás:
starostka obce
tel. 725 811 964
místostarostka obce
tel. 777 620 207.
Případnou pomoc nabízení: místní hasiči, kontakt přes starostku obce (zajištění nákupu apod.)
Při osobním kontaktu na poště, úřadu obce, místní prodejny potravin a potravin Osevy prosím dodržujte
zásady ochrany zdraví a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemcnění COVID-19.
MUDr. Jaromír Kánský – Hrochův Týnec
Poskytuje pouze telefonické či elektronické konzultace, zajištění předpisů e-receptů a vystavování
e-neschopenek. Fyzický kontakt s pacientem není možný.
V případě nejnutnější potřeby možno kontaktovat:
telefon:
469 692 508
mobil:
734 247 155
e-mail:
info@doktor-kansky.cz
K dispozici je denně od 7:30 do 12:00 hod.
Toto opatření se týká i ostatních praktických a dalších lékařů, vždy nejprve telefonický kontakt.
Městský úřad Chrudim

Omezení provozní doby Městského úřadu Chrudim pro veřejnost
S ohledem na vládou vyhlášený nouzový stav kvůli výskytu koronaviru, v zájmu ochrany zdraví
občanů, zaměstnanců úřadů a s cílem zajistit co možná nejdelší dobu funkčnosti Městského úřadu
Chrudim z účinnosti od 16.3.2020 je omezena provozní doba pro veřejnost a to:

Pondělí:
Středa:

8 – 11 hodin
14 -17 hodin.

V případě potřeby můžete zaměstnance kontaktovat:
• telefonicky – 469 657 111
• e-mailem: urad@chrudim-city.cz
podatelna@chrudim-city.cz
• prostřednictvím datové schránky 3y8b2pi
•
Úřad práce Chrudim
V souvislosti se zavedením preventivních opatření Úřadu práce České republiky zamezit šíření
koronaviru a zajistit ochranu klientů a zaměstnanců, se ruší všechny naplánované osobní kontakty
na ÚP ČR. Budovy ÚP ČR jsou až do odvolání pro veřejnost uzavřeny. Komunikace se
zaměstnavateli (volná místa, APZ – veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa,
atd.) bude probíhat pouze elektronicky a telefonem.
Kontakty na úřad práce:
Úřad práce ČR
Kontaktní pracoviště Chrudim
Pardubická 310
537 01 Chrudim
Datová schránka: s8nzpj3
Elektronická pošta podatelny: podatelna.cr@uradprace.cz
Telefon: 950 144 300
Recycling – kovové odpady a.s. Chrudim
Z důvodů nařízení vlády kvůli zastavení šíření koronaviru ze dne 14.2.2020 je sběrný dvůr
provozovatelem Recycling – kovové odpady a.s. uzavřen. O otevření sběrného dvora, nebo dalších
změnách budeme informovat.
Informace – Smlouvy o zřízení věcného břemene
Firma Geoma HJ Pardubice, která pro ČEZ tyto smlouvy zajišťuje, žádá občany obce o vstřícnou
součinnost a zajištění včasného vrácení podepsaných smluv. Dosud nebyla vrácena ani polovina.
Firma upozorňuje, že pokud tak povinná osoba (občan) neučiní, bude následně celá záležitost
vedena právní cestou. Vzhledem k mimořádným opatřením v rámci nebezpečí vzniku a rozšíření
onemocnění COVID-19 se celá záležitost i tak asi zdrží. Proto dále upozorňujeme na otevření
našeho úřadu pro veřejnost v pondělí 23.3.2020 a další pondělí 30.3.2020 od 10:00 do 19:00 hod.
pro zajištění ověřeného podpisu na smlouvě, případně potřeby viz telefonické kontakty.

