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Sdělení městského úřadu k aktuální situaci kolem koronaviru:
1.) Děkujeme všem disciplinovaným občanům za to že dodržují vládou stanovené pokyny pro příští
dny a současně sledují a reagují dynamický vývoj. Současně žádáme všechny, aby svým jednáním
zbytečně neohrožovali nejen sebe, ale především své okolí. Prosíme Vás o to, aby Váš pohyb ve
městě a kontakt s dalšími lidmi byl spojen výhradně se zajištěním nejnutnějších potřeb. Po
konzultaci s praktickými lékaři v Sobotce znovu apelujeme na odklad odložitelných návštěv
a úkonů u praktického lékaře a využití telefonních linek ( 493 571 689 nebo 606 553 818 - prosíme
o trpělivost, linka je přetížená). Uvědomte si prosím, že i lékař je jen člověk a to v dané situaci velmi
exponovaný. Chovejme se tedy tak, abychom se o ně nepřipravili. Jiní opravdu nebudou.
2.) Pokud někdo ve svém okolí ví o člověku, který si z nějakého důvodu (věk, zdravotní stav, … ) není
schopen zajistit základní potřeby (potraviny, léky, a jiné základní potřeby) a současně nemá nikoho
blízkého, který by mu pomohl, dejte o této situaci prosím vědět na kontaktní údaje městského
úřadu (tel. 493 544 393, 493 544 381, případně 774170091; email: urad@sobotka.cz). Velmi
samozřejmě oceňujeme, pokud již někdo takovou situaci řeší přímou sousedskou pomocí.
Ceníme si přístupu některých obchodníků, kteří již nyní nabízí své služby donáškovou formou
(hotel Pošta nabízí rozvoz jídel, obchod u Baudisů nabízí rozvoz nákupů, … ).
3.) Ve věci naprostého kolapsu státu ohledně tak jednoduchých ochranných pomůcek jakými jsou
respirátory a roušky bohužel nezbývá než improvizovat. Pokud někdo můžete nabídnout pomoc
v podobě ruční výroby jakékoli smysluplné náhražky (v jakémkoli množství) prosím dejte o této
možnosti vědět především svému okolí. Město se rádo bude spolupodílet na tvorbě takovýchto
pomůcek například formou úhrady nákladů s jejich výrobou spojených – budeme rádi za
jakoukoli spolupráci.
4.) Fungování České pošty v příštích dnech:
Z důvodu ochrany pracovníků zavádí Česká pošta s.p. s platností od 17.3.2020 do odvolání změnu
doručování doporučených psaní. Tyto zásilky se nebudou doručovat přímo adresátům, ale jejich
příchod bude avizován papírovou výzvou do poštovní schránky. U těchto uložených zásilek na poště
Sobotka bude prodloužena úložní doba na 30 dní. Ostatní zásilky včetně důchodů budou dodávány
přímo do domácností a firem.
5.) Sběrný dvůr bude pro veřejnost uzavřen. Třídění odpadu je nadále zajištěno sběrnými místy ve
městě, které jsou osazeny potřebnými nádobami, Svoz odpadu je samozřejmě i nadále zajištěn.
6.) Městský úřad Sobotka bude od 18.3.2020 pro veřejnost zcela uzavřen. Prosíme o využití
elektronické a telefonní formy řešení neodkladných záležitostí - tel. 493 571 401, 493 571 402,
email: urad@sobotka.cz (podrobné kontakty na jednotlivé úseky – viz www.sobotka.cz).
7.) Základní škola, mateřská škola, školní jídelna, infocentrum a knihovna jsou i nadále uzavřeny
do odvolání.
Děkujeme Vám za pochopení
Město Sobotka, Městský úřad Sobotka

