
HLÁŠENÍ MĚSTSKÉHO ROZHLASU        pondělí 16. března 2020 

  

• Vážení občané, město Židlochovice spouští službu pro občany v souvislosti s mimořádným 
opatřením ČR. Vytvořili jsme pro vás leták, který již máte ve svých schránkách. Jste ze 
Židlochovic a nemáte nikoho, kdo by Vám pomohl s nákupem potravin, drogerie, léků nebo 
byste si rádi vypůjčili knížku z knihovny? Volejte na telefon 731 689 774, opakuji 731 689 774, 
případně pište na e-mail: SLUZBANAKUP@zidlochovice.cz. Linka slouží pro zprostředkování 
nákupů běžných potravin, drogerie, léků a vypůjčení knížek z knihovny. 
 
Sledujte aktuální informace: na webových stránkách města www.zidlochovice.cz, hlášení 
městského rozhlasu bude probíhat 4 krát denně v pracovní dny: v 9:00 hodin, 11:00 hodin, 15:30 
hodin a v 17:30 hodin, hlášení sledujte pravidelně, v průběhu dne jej budeme aktualizovat. Dále 
facebook města Židlochovice, Regionální vysílání kabelové televize (infokanál) a SMS města 
pro občany registrované v systému. 
 

• Doporučujeme občanům v rámci ochrany vlastního zdraví, aby se zdržovali co nejvíce doma.  
 
 

• Upozorňujeme občany, že Městský úřad Židlochovice je pro veřejnost od pondělí 16. 3. 
z důvodu mimořádného opatření uzavřen.  
 
Do odvolání budou uzavřeny všechny budovy Městského úřadu Židlochovice – a to budova na 
ul. Nádražní 750, radnice na ul. Masarykova 100 včetně MKS, RTIC a veřejného WC, nám. Míru 
152 a dále budova Městského kulturního střediska – knihovna na ul. Nádražní 232. Pracovní 
doba všech zaměstnanců úřadu zůstává beze změny, včetně dodržení času úředních dnů. Ve 
výjimečných případech lze individuálně telefonicky či elektronicky dohodnout termín osobní 
návštěvy klienty na úřadě, ovšem pouze v neodkladných případech. V záležitostech, které lze 
vyřešit telefonicky se obracejte na příslušné odbory. Pro obecné informace kontaktujte 

podatelnu 547 428 711. 

 

• Finanční odbor oznamuje, že se posouvá termín splatnosti poplatků za odpady a za psa do 
konce června. 
 

• Z důvodu uzavření Základní školy v Židlochovicích zřídilo město Židlochovice na svém 
facebookové profilu skupinu HLÍDAČKA ŽIDLOCHOVICE. Cílem skupiny je vyzvat studenty 
(uzavřených středních a vysokých škol), rodiče, kteří mohou děti pohlídat a vypomoct tak 
rodičům, kteří musí do práce. Zájemci z řad rodičů i dobrovolníků si zde mohou vyměňovat své 
kontakty. Více na facebooku města Židlochovice. 
 

• Z obvodních lékařů ordinuje tento týden doktor Prokop do úterý. Doktor Hill a Šmíd neordinují. 
Oba lékaři jsou k dispozici na telefonu a zajišťují i lékařské předpisy. 
 

• Doktorka Kostková doporučuje odložit preventivní prohlídky a kontroly, ošetřeny budou pouze 
akutní potíže na základě telefonické domluvy.  
 
 

• Dětská lékařka Valachová a doktor Kolegar, ošetřují, ale výhradně po předchozí telefonní 
domluvě. 
 

• E.ON Česká republika, s.r.o. oznamuje odečty elektroměrů budou probíhat tento týden do 18. 
března.  
 



• Společnost E.ON oznamuje, že veškeré plánované odstávky elektrické energie tento i příští 
týden v Židlochovicích se RUŠÍ. Dodávka elektřiny nebude přerušena. 
 

• Odečet plynoměrů bude probíhat v Židlochovicích 16. až 20. března fyzicky pouze u 
dostupných plynoměrů. Pokud plynoměr nemáte volně přístupný (především u bytových 
domů), napište stavy na venkovní dveře. Stavy plynoměrů můžete oznámit také na tel. čísle 

735 185 016 nebo na e-mailu plynomery@seznam.cz. 

 

 

 

 

 

 

 


