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tel : 792 251 793

Tazatel
\

Odpověď' na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,

Vážený pane,

na základě Vaši žádosti o poskymuti informace ze dne 05. 01. 2021 - péče o seniory a rizikové

osoby v době pandemie Vám sdělujeme:

Odpověď na Váš dotaz č. l: jak se obec /starosta/ v době pandemie COVID-19. tj. od března 2020 až
dosud postarala a stará o osamělé a zdravotně znevýhodněné seniory?

Obec v době pandemie postupuje dle doporučeni a pokynů Ústředního krizového štábu a
v koordinaci s HZS a magistrátem Města prostějova. Obec nad rámec poskytováni běžných
informaci k pandemii a kontaktů na poskytovatele sociálních služeb zajišt'uje rozvoz obědů do
jednotlivých domácnosti. Obědy si senioři mohou objednávat telefonicky přímou ve vývařovně f.
Coufalová Catering nebo u osoby zajišt'ujici rozvoz. Cena obědů je hrazená vývařovně přímo
zákazníkem a dovoz do domácnosti zajišt'uje obec zdarma. Obec dále spolupracuje s firmou
provozujici pojízdnou prodejnu s pečivem a základními potravinami a firmou provozujici pojízdnou
prodejnu s masem a uzeninami. Obě pojízdné prodejny zajíždějí do obce vždy v úterý a čtvrtek a
při dodrženi základních hygienických opatřeni si tak senioři a nejen oni, mohou opatřit základni
sortiment potravin v docházkové vzdá|enost| svého bydliště bez nutnosti blízkého kontaktu
s dalšími osobami. Obec ňnančně podporuje za přispění Olomouckého kraje provoz prodejny
smíšeného zboží tak, aby občané mohli nakupovat v bhzkosti svého bydliště bez nutnosti
dojížděni. Od poloviny roku 2020 přímo do obou částí obce zajíždí autobusová linka, která
umožňuje občanům dopravit se do spádových obci Kostelce na Hané a prostějova, at' již
k nákupům či k lékaři nebo za jiným cílem. Individuálni pomoc osamělým občanům pak nabízí
pracovnice komunitního centra v Bilovicich pi. Minářová, která je v kontaktu s předsedkyni klubu
seniorů a jednotlivými osamělými seniory a je připravena poskytnou pomoc v jejich situaci.

Odpověď na Váš dotaz č. 2: jak starosta reagoval na oznámeni ze dne 1.1. 2021 ohledně pádu seniora
na zledovatělém a neošetřeném povrchu obecního pozemku v Lutotíně u kontejnerů u OÚ, což mělo za
následek zraněni a znehybněni dotčeného seniora? (tedy VáS)

V uvedeném oznámeni zaslaném dne 1.1.2021 v 9:58 e-mailem na adresu
starostabilovicelutotin@qmail.co¶ píšete:
Dne 1. 1.2021 v 9.'03 hod jsem ph' výnosu plastů do žlutého kontejneru uklouzl na zledovatělém
povrchu dlaždic tvoř/clch základ pro kontejnefy a parkoviště.
Na silnici bylo vidět, že je zledovatělá, ale na dlaždicích nic takového poznat nebylo.

Pň pádu jsem si narazil 2 levá žebra, která ml značně omezují dýchání, levé rameno, které mi
znemožňuje domácí práce a levou část spánku hlavy, díky jejíž bolesti nemohu vykonávat práci
pro smluvní ňrmu.



Chápu, že pro neustálé chaotické vymýšleni, stavěni a poté bouráni nemovitého majetku vám
nezbývá čas na plněni základních potřeb pro občany, tedy zabezpečit obecní pozemky tak, aby
na nich nemohlo docházet k úrazům, protože za to není žádná "Cedulka fondů".

je mi 68 let a ujišt'uji vás, že jsem měl veliké problémy sám vstát z kluzké země.
Pokud s tím nic neuděláte, máte 100% naději, že po celé délce chodníku až k zastávce se
budou válet další oběti vaši neschopnosti.

V Yi
Z uvedeného ,,Oznámeni" není zcela zřejmé, co vše oznamujete.
Pokud jde o oznámeni úrazu. tak toto vaše oznámeni bylo zaevidováno v přijaté korespondenci
obce.
Pokud se jednalo o oznámeni kluzkého povrchu na obecních pozemcích (u nádob na tříděný
odpad) pak vám sděluji, že bylo vzato na vědomi, a že zimní údržba v obci se řídí zpracovaným
,,Plánem zimní údržby", který v daném případě předpokládá odstraněni závad ve schůdnosti do
12ti hodin od vzniku této závady, což se také stalo.
Pokud jde o výnos plastů, tedy činnost, při niž jste jak uvádíte upadl, tak obec zajišt'uje odvoz
plastů přímo od jednotlivých domácnosti, a to každý měsíc vždy první středu v měsid a v Mnu
svoz probíhal ve středu 6.1.2021.

Za obec Bílovice - Lutotín

Ing. Miroslav Hochvald
starosta obce Bikn lce-Lutotlll

Obec Bilovice-l.utotin
Bílovice 39
798 41 Kostelec na Hané
IČO: 00288012
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6. 1. 2021 Gmail - Žádost o poskytnuti informace dle zák.106/1999 Sb: -péče o seniory a nzikové osoby v době pandemie

M Gmaii Miroslav Hochvald <starostabiIovicelutotin@gmaiI.com>

Žádost o poskytnuti informace dle zák.106/1999 Sb:
době pandemie

Komu: starostabiloviceIutotin@gmail.com

Dle zákona Č.106/1999 Sb žádám o poskytnuti těchto informaci:

-péče o senioiy Mizikové osoby v
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1. Jak se obec/starosta/ v době pandemie COVID-19, tj. od března 2020 až dosud postarala a stará o osamělé a zdravotně

znevýhodnělé seniory?
2. jak starosta reagoval na oznámeni ze dne 1.1.2021 ohledně pádu seniora na zledovatělém a neošetřeném povrchu

obecního pozemku v Lutotíně u kontejnerů u OÚ, což mělo za následek zraněni a znehybněni dotčeného seniora?

https //maI|goog|e.com/ma||/u/0?lk=8beaf957ce&view=pt&search=a||&perTnmsgid=msg^3A168803M7m503µ47&stmpl=msg-f°/o3A1W803M7M. .. 1/1



6. 1. 2021 Gmail - oznámeni

M Grnail

oznámeni

Komu: starostabilovicelutotin@gmail.com

Dne 1.1.2021 v 9:03 hod jsem při výnosu
pro kontejnery a parkoviště.
Na silnici bylo vidět, že je zledovatělá, ale

Miroslav Hochvald <starostabilovicelutotin@gmail.com>
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plastů do žlutého kontejneru uklĎ@ n zledovatě,létn .QVřcŇj dlaždic Nořících základ

na dlaždicích nic takového poznat nebylo. V

Pň pádu jsem si narazil 2 levá žebra, která mi značně omezuji dýcháni, levé rameno, které mi znemožňge domáci práce a
levou část spánku hlavy, díky jejíž bolesti nemohu vykonávat práci pro smluvní firmu.

Chápu, že pro neustálé chaotické vymýšleni, stavění a poté bouráni nemovitého majetku vám nezbývá čas na plněni základních
potřeb pro občany, tedy zabezpečit obecní pozemky tak, aby na nich nemohlo docházet k úrazům, protože za to není žádná
"Cedulka fondů".

Je mi 68 let a ujišt'uji vás, že jsem měl veliké problémy sám vstát z kluzké země.
Pokud s tím nic neuděláte, máte 100% naději, že po celé délce chodníku až k zastávce se budou válet další oběti vaší
neschopnosti.
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