
 

 

Informace Městského úřadu Černošice ze sociální oblasti / říjen 2020 

 

 

Vážení občané, 

celosvětová pandemie Covid-19 znovu nabrala na síle a Českou republiku čekají nelehké časy. Při jarní 

vlně jsme se přesvědčili, že společnými silami dokážeme pomáhat tam, kde nás potřebují. Proto 

opětovně apelujeme zejména na seniory a zdravotně postižené občany – zůstávejte doma, 

v bezpečném prostředí, dbejte na ochranu Vašeho zdraví. Pokud máte ve svém okolí někoho, kdo Vám 

může zajistit potraviny, léky, drogerii, obraťte se na něj. Pokud je to nezbytně nutné – nevycházejte 

bez ochranných pomůcek – roušky, rukavice, kapesní dezinfekce, omezte kontakt s ostatními lidmi na 

minimum. 

Při komunikaci s úřady využívejte primárně telefonní a e-mailové kontakty. S konkrétními zaměstnanci 

se pak můžete domluvit na návštěvě úřadu. Z rozhodnutí Vlády ČR má většina úřadů omezené úřední 

hodiny: 

Městský úřad Černošice – všechna pracoviště  

Pondělí  08:00 – 13:00 

Středa    12:00 – 17:00 

 

Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště pro Prahu-západ, Dobrovského 25, Praha 

Pondělí   08:00 – 13:00 

Středa     08:00 – 13:00 

Úřad práce ČR přijímá žádosti o sociální dávky v listinné formě (zaslané poštou), v elektronické podobě 

(e-mail, datová schránka) - v době nouzového stavu akceptuje podání bez zaručeného elektronického 

podpisu, není tedy nutné na ÚP ČR osobně přijít. 

 

Omezené úřední hodiny neznamenají, že úřady nebudou řešit Vaši situaci – jde o nástroj, jak omezit 

kontakt mezi občany, telefonickým objednáním na konkrétní čas se snaží eliminovat kumulaci občanů 

v jeden čas na jednom místě. Samozřejmostí při osobních schůzkách na úřadě je dodržování všech 

opatření – nošení roušky, dezinfekce rukou (u vchodu na úřad), dodržování rozestupů alespoň 2 metry. 

V sociální oblasti i nadále poskytujeme sociální poradenství a pomáháme občanům v řešení jejich 

nepříznivé sociální situace, vydáváme parkovací průkazy pro OZP. Úřad práce i nadále přijímá žádosti 

o sociální dávky a řízení o nich pokračují. 

 



 

 

V případě, že máte ve svém okolí někoho, o kom víte, že potřebuje pomoc v sociální oblasti, neváhejte 

a obraťte se na nás, nebo předejte kontakt na zaměstnance našeho oddělení: 

 

Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství, oddělení sociální pomoci 

Podskalská 1290/19 

120 00, Praha 2 

 

Blehová Jana, Bc. 
vedoucí oddělení 
Telefon: 221 982 249 
Mobil: 724 277 640 
E-mail: jana.blehova@mestocernosice.cz 
 
 
Krivačka David, DiS. 
sociální kurátor 
Telefon: 221 982 208 
Mobil: 727 909 079 
E-mail: david.krivacka@mestocernosice.cz 
 
 
Urbánková Eva, Bc., DiS. 
sociální pracovník 
Telefon: 221 982 123 
Mobil: 720 966 952 
E-mail: eva.urbankova@mestocernosice.cz 
 
 
Zemanová Jaroslava, DiS. 
sociální pracovník 
Telefon: 221 982 222 
E-mail: jaroslava.zemanova@mestocernosice.cz 
 
 
Kontakty dle soupisu obcí jednotlivých pracovníků: urad/informace-a-agendy-odboru/odbor-
socialnich-veci-zdravotnictvi-a-skolstvi/oddeleni-socialni-pomoci-1/kontakty-rozdeleni-ospom/ 
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