
Hlášení m ěstského rozhlasu – pond ělí 16. 3. 2020 

7:30 hodin  

 

 

 

 V důsledku vyhlášeného nouzovém stavu vláda zavedla s účinností od 

půlnoci pondělí 16. března zákaz volného pohybu osob, který bude platit 

deset dní. Tento zákaz neplatí pro cesty do zaměstnání, za nejnutnějšími 

nákupy, nejnutnějšími návštěvami lékaře a pro zajištění nejnutnější 

veřejné obslužnosti. V zájmu zachování zdraví a bezpečnosti občanů 

tento zákaz dodržujme!!! Omezme veřejný kontakt na minimum. Město 

Slavičín vyzývá občany, aby nosili jakékoliv ochranné prostředky! 

 

 V rámci ochranných opatření došlo také k uzavření obchodů a služeb. 

Otevřeny zůstávají prodejny: 

–potravin, 

–pohonných hmot a paliv, 

–hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, 

–lékárny a výdejny zdravotnických prostředků, 

–malých domácích zvířat, krmiva a dalších potřeb pro zvířata, 

–brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží, 

–novin a časopisů, tabákových výrobků, 

–náhradních dílů 

–prodeje přes Internet a dalšími vzdálenými prostředky 

 

Otevřeny jsou také provozovny: 

-pošt a bank s přepážkovým sklem 

-autoservisů 



-s výdejem zásilek 

Uzavřeny jsou restaurace, výdej jídel je možný do nádob po předchozím 

objednání. 

 

 V rámci těchto opatření bude zaveden nouzový režim v ordinacích lékařů. 

Čekárny jsou pro veřejnost uzavřeny, návštěvy ordinace budou pacientům 

umožněny pouze po předchozí telefonické domluvě. Telefonní kontakty do 

ordinací naleznete na webu města Slavičín. 

 

 Město Slavičín a Charita Slavičín nabízí pro osaměle žijící občany města 

Slavičín nad 70 let nebo pro ty, jichž zdravotní stav jim nedovoluje se o 

sebe postarat, zajištění dovozu základních potravin a léků. Dovoz bude 

probíhat ve dnech úterý a pátek. Bližší informace naleznete na webu města 

Slavičín. 

 

 S účinností od pondělí 16. března budou omezeny úřední hodiny na 

Městském úřadě Slavičín. Záležitosti bude možné vyřizovat jen ve dnech 

pondělí a středa od 9 do 12 hodin, a to pouze v bezodkladných případech 

a výhradně po předchozí telefonické a e-mailové dohodě s konkrétním 

úředníkem. Telefonní čísla a e-maily na jednotlivá pracoviště naleznete 

v Kontaktech na webu města Slavičín. 

 

 

 

 

 


