Informace z radnice
Úřední hodiny úřadu v době nouzového stavu.
Po dobu trvání nouzového stavu jsou stanoveny úřední hodiny pro veřejnost:
Pondělí
8:30 – 11:30, 13:00 – 15:00
Středa: 12:00 – 17:00
Mimořádný svoz bioodpadu.
Na četné dotazy a žádosti od občanů město objednalo u svozové firmy Nykos mimořádný svoz bioodpadu (hnědé nádoby).
Svoz se uskuteční ve středu 17. února 2021.
Přerušení dodávky elektřiny.
Společnost ČEZ plánuje na měsíc únor tyto odstávky elektřiny:
11.02.2021 (7:30 – 15:30)
ulice 17. listopadu, Míru, Mládeže, Třešňová
12.02.2021 (7:30 – 15:30)
obec Nový
18.02.2021 (7:30 - 15:00)
ulice Ke Kostelíčku čp 651, Míru čp. 701, Pražská čp. 696, 744, 776, 992,
V Lomích čp. 280, 726. 736, 786, 794, 870
Přesné informace k plánovaným odstávkám naleznete https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky
Pomoc občanům starších 80 let s registrací očkování COVID 19.
Pokud si nevíte rady a potřebujete pomoci s registrací očkování, volejte telefonní číslo 723 810 055 nebo 775 627 209.
V pracovní dny od 8:00 do 15:00 hodin Vám pracovníci úřadu rádi pomohou. Na internetových stránkách města
www.mesteckralove.cz sledujte novinky. Všechny aktuality se budou včas zveřejňovat.
OBČANSKÁ PORADNA RESPONDEO POMÁHÁ LIDEM
V NESNÁZÍCH
Dostali jste se do těžké životní situace a nevíte si rady? Přišel
Vám dopis od soudu a nerozumíte mu? Chcete se rozvést,
máte dluhy či problémy v práci? Můžete se bezplatně
poradit ve službě Občanská poradna při Respondeo, z. s., a
to například v těchto případech:
exekuce, zadlužení, insolvence
majetkoprávní vztahy – dědictví, darování, spoluvlastnictví
rodinné vztahy – rozvod, výživné, rodičovská zodpovědnost
bydlení – nájem, sousedské vztahy, poplatky za služby
pracovněprávní vztahy – výpověď,
spory se zaměstnavatelem, náhrada škody
ochrana spotřebitele, trestní právo a další
Pracovníci poradny Vám pomůžou zorientovat se v situaci,
seznámí Vás s příslušnou legislativou, proberou s Vámi
nastalou situaci i jednotlivé konkrétní kroky vedoucí
k jejímu řešení. Vysvětlí Vám Vaše práva a povinnosti,
pomůžou Vám porozumět dokumentům nebo sestavit
odvolání či vyplnit dotazník.
Občanskou poradnu můžete využít v Městci Králové na
adrese nám. Republiky 1 – budova radnice každou
druhou středu v měsíci 13:00 – 17:00. Doporučujeme
se objednat na tel.: 775 561 848 nebo na e-mailu:
poradna@respondeo.cz

Očkovací centrum Městské
nemocnice Městec Králové startuje
!!! Důležité !!! REZERVACI MOŽNO PROVÉST POUZE PŘES
OFICIÁNÍ WEB
Městská nemocnice Městec Králové se stala koncem ledna
součástí sítě očkovacích center Středočeského kraje. Mezi
místy pro očkování pro COVID-19 tedy můžete zvolit
Městskou nemocnici Městec Králové.
Termíny pro očkování jsou vypisovány dle aktuálních
dodávek vakcín a je nezbytné nejprve provést registraci na
https://registrace.mzcr.cz/ - zatím se mohou registrovat
pouze občané starší 80 let.
Po výběru očkovacího centra obdržíte tzv. PIN 2, s nímž si
budete moci vybrat vhodný termín pro očkování. Prvním
očkovacím dnem bude v Městské nemocnici Městec Králové
neděle 7. února. Další provoz závisí na dodávkách vakcíny.
Očkování bude probíhat ambulantním sektoru nemocnice –
přesnou instrukci dostanete při vstupu do nemocnice. Na
očkování nezapomeňte kartičku zdravotní pojišťovny.
Pro více informací volejte 727 900 544 (číslo neslouží
k objednávání).

