
Městys Slavětín - služba pro občany městyse 
v souvislosti s prodlouženými mimořádnými 

opatřeními v ČR.

Jste z městyse Slavětína, nebo jeho části Kystra a nemáte 
nikoho, kdo by vám pomohl s nákupem potravin, drogerie, léků 
? Městys Slavětín má za cíl pomáhat, v souvislosti s epidemií ko-
ronaviru, především osamělým občanům, seniorům, kterým ne-
mohou pomoci s danými službami rodinní příslušníci či přátelé. 
Případně lidem v karanténě, kteří jsou odkázáni sami na sebe. 
Doporučujeme využít službu i aktivním seniorům a zejména 
osobám se zdravotní indispozicí a předejít tak riziku nákazy. 
Městys Slavětín vám rád nákup (potraviny, drogerie, léky, knihy) 
zajistí. Využitím služby neobtěžujete, využitím služby snižujete 
riziko nákazy sebe i ostatních občanů.

Co služba nabízí? 
Nákupy potravin a drogerie – nechoďte zbytečně do obchodů 
nebo do marketů. Nákup základních potravin a drogerie v běž-
ném množství k denní spotřebě pro vás obstaráme my. Nákup 
léků – nenavštěvujte zbytečně obvodního lékaře, odložte vy-
šetření, která nejsou nutná na později. Potřebujete v lékárně 
nebo u lékaře vyzvednout léky? Léky vám na základě plné moci 
vyzvedneme, podrobnosti spolu dojednáme telefonicky.

Jak  si službu objednat?
Pro objednání těchto služeb volejte mobilní telefonní číslo: 
724 211 547, nebo pište na e-mail: jandljaroslav@seznam.cz



PRAVIDLA  objednávání:
Mobilní telefon je v provozu v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 
hodin. Objednávky přijaté do 10:00 hodiny rozvezeme mezi 12:00–
14:00 hodinou.l Objednávku dopraví pracovník úřadu vybaven ná-
ležitými ochrannými pomůckami, v čase rozvozu je nutné být na 
udané adrese.l Při objednávce uveďte své jméno, příjmení, adresu, 
telefon a váš nákupní/výpůjční seznam. Platba probíhá pouze za ho-
tové. V jednom dni lze uskutečnit maximálně jednu objednávku.

Ocitli jste se v nouzi?
Potřebujete poradit nebo informovat v souvislosti s koronavirem? 
Volejte nonstop linku 840 111 122 (provozuje Seniorpoint).

Dodržujte pravidla prevence a sledujte informační kanály 
městyse:
Hlášení – zaslané SMS zprávy, Webové stránky městyse 
www.slavetin.infol, Facebook městyse.

Všechny budovy úřadu městyse jsou pro občany do 
odvolání uzavřeny.
Úřední dny jsou pondělí a středa a to v době od 08.00 do 11.00 ho-
din. Veškerá podání ze strany veřejnosti budou učiněna pouze pro-
střednictvím České pošty či elektronicky (podatelna bude přijímat 
i podání bez ověřeného el. podpisu, za podmínky, že tato podání 
budou na adresu el. podatelny: ouslavetin@mybox.cz, nebo jandl-
jaroslav@seznam.cz  případně prostřednictvím Datové schránky. Ve 
výjimečných případech lze individuálně telefonicky či elektronicky 
dohodnout termín osobní návštěvy na úřadě, ovšem pouze v neod-
kladných případech. 
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