ZPRAVODAJ OBCE MOUCHNICE
Vážení ob čané,
zastupitelstvo obce se dohodlo vydávat občasník, kterým hodláme zvýšit Vaši informovanost. Vzhledem k reformě veřejné správy, si Vás
dovolujeme upozornit na několik důležitých změn. Dne 31. 12. 2002 ukončil činnost Okresní úřad ve Vyškově. Jeho kompetence byly
převedeny na Městský úřad Kyjov, kam se budete obracet s většinou záležitostí, avšak některé zůstávají v Bučovicích a ve Vyškově.
Zde je jejich přehled:
Místo
Vyškov

Název úřadu
Katastrální úřad

Bučovice
/poliklinika/

Státní sociální
podpora

Bučovice

Finanční úřad

Bučovice
/hasičská
zbrojnice,1.patro/
Kyjov
Masarykovo
nám.1-nová
budova,
1.poschodí
Kyjov
Masarykovo nám.
1-nová budova
Přízemí
Kyjov
Radnice-boční
vchod

Kyjov
Radnice
/ pro občany
Mouchnic vyřizuje
i matrika na OÚ
Nemotice/
Nemotice

Úřad práce

Vyřizované záležitosti
Výpis z katastru
nemovitostí,katastrální mapa,
Přídavky na děti, rodičovský
příspěvek, porodné, příspěvek
na dopravu,pohřebné atd.
Registrace fyzických a
právnických osob k daním,
podávání daňových přiznání
Evidence nezaměstnaných

Živnostenský
úřad

Záležitosti týkající se živností

oddělení dopravy

Evidence vozidel,řidičské
průkazy, mezinárodní řidičské
průkazy, evidenční známky

Oddělení sociální
/dříve p.
Rakovská
Bučovice-Kino/
Správní oddělení

Matrika

Finanční přísp. bezmocným a
sociálně potřebným občanům,
příspěvek na benzín,na auta
zdr.postižených,jednorázové
dávky,průkazy ZP,příspěvky na
telefon
Občanské průkazy, pasy
matrika

Občanské průkazy,pasy

Telefon
517324511

Úřední hodiny
Pondělí, středa 8.00 – 17.00

517383007
Pondělí, středa 8.00 – 17.00
517324311
517380330
517380279
517384255
517380385
Reg.odd.právnické osoby
518697523-4
Reg.odd.fyzické osoby
518697521-2
Kontrolní oddělení
518697525-9
Řidičské průkazy
518697511-12
evidence vozidel
518697513-14
518-697470-91

občanské průkazy,pasy
518697447-450
evidence obyvatel
518397445-6
matrika
518697442-3
517367426

Pondělí, středa 8.00 – 17.00

Pondělí, středa 8.00 – 17.00
Pondělí,středa
7.30 – 17.00
Úterý, čtvrtek
7.30 – 15.30
Pátek
7.30 - 15.00
/v úterý jsou vyřizovány přednostně
záležitosti pozvaných/

Pondělí, středa

8.00 – 17.00

Pondělí, středa

8.00 – 17.00

Pondělí, středa

8.00 – 17.00

Pondělí – pátek 8.00 -12.00 13.00 –17.00
každý lichý týden
pondělí – pátek 8.00 –11.00 sudý týden
Informace o umístění úřadů, jako je stavební úřad, pozemkový úřad, popř. další změny Vám přineseme v dalším vydání Zpravodaje.
Samostatnou část věnujeme informacím o zdravotních službách.

Záchrannou zdravotní službu,lékařské služby první pomoci,dopravní pohotovostní služby, lékárenské pohotovostní služby a zdravotní ošetření
v plném rozsahu poskytuje nemocnice v Kyjově.
Pro lepší orientaci uvádíme některá telefonní čísla:
Zdravotní služba,oddělení
Provozní doba
Telefonní číslo
Rychlá záchranná služba – RZP
nepřetržitý provoz
155
Přímá linka RZP Kyjov
nepřetržitý provoz
518342200
Lékařská služba první pomoci / u vrátnice /
nepřetržitý provoz
518601233
Lékařská služba první pomoci – dětské
nepřetržitý provoz
518601305
518601632
Lékařská služba první pomoci – stomatologie
Soboty,neděle,svátky 8.00-13.00
V případě nutnosti zajišťuje nepřetržitý provoz
stomat.amb. Náměstí 28.října v Brně
Ústavní pohotovostní služba – ušní, nosní, krční -vchod P1
Nepřetržitý provoz
518601655
- gynekologie
-vchod E1
Nep řetržitý provoz
518601403
- interna
-vchod D2
Nep řetržitý provoz
518601601
- chirurgie
-vchod C2
Nep řetržitý provoz
518601502
518601481
- o ční
-vchod E2
Nepřetržitý provoz
Běžné ošetření se provádí bez objednání,možné je i
ošetření na poliklinice u Dr.Menšíka /mimo
pohotovost/
518601385,382
Ambulance kožní – vchod L2
Čekací doba 3 měsíce, spádově pro nás vhodnější
objednání na poliklinice MUDr. Černeková – čekací
doba max. 1 týden,akutní stavy ihned
Ambulance urologická – vchod C3
Akutní stavy hned, ostatní objednat
518601702
Ambulance ortopedická – vchod C3
Ambulance infekční – vchod G1
Ambulance plicní – vchod H,A2
Rehabilitace
RTG – rentgen, ultrazvuk - registrace
Spojovatelka nemocnice Kyjov
Vrátnice nemocnice Kyjov
Lékárna u nemocnice

Dle objednání
Dle objednání
Dle objednání
Dle objednání
Dle objednání

Nepřetržitý provoz, v době pohotovostí jen výdej
léků na recept

518601492
518601350,358
518601677,681
518601563
518601584
518601111
518601121
518601448

Dále bychom chtěli upozornit ženy ve věku od 44 do 69 let na možnost bezplatného preventivního mamografického vyšetření, které provádí
MUDr. Strýčková. Doporučení žádejte u svého gynekologa, či obvodního lékaře. Čekací doba max. 1 týden.
Objednávejte se na telefonním čísle registrace RTG – 518601584.

