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Město Žamberk
VYhLaŠuJe draŽBu 

nÁJmu BYtu 
dle „Pravidel pro pronajímání 

bytů v majetku města Žamberka“

Adresa bytu: Žamberk, Nádražní 
671 – číslo bytu: 7. Velikost bytu: 
0+1, nadzemní podlaží: 2. Podlaho-
vá plocha vč. sklepa: cca 39,3 m2

Základní měsíční nájemné: 
cca 1.550,- Kč

Vratná kauce na byt: 5.000,- Kč
Vyvolávací cena: 25.000,- Kč, 

dražební jistina: 2.500,- Kč
Prohlídka bytu je možná v pondělí 
05.05. od 13:00 do 13:30 hod.

dražba se bude konat 
v úterý 6.5.2014 

ve 13:00 hod. 
v jednací síni MěÚ Žamberk 
(budova radnice - přízemí).
Poslední možnost podání 

přihlášky do dražby: 
pondělí 5.5.2014 do 17:00 hod.

na MěÚ v Žamberku (budova radni-
ce) k rukám pí Kamily Borovičkové, 
č. dveří 203 sekretariát starosty (zde 
jsou také k vyzvednutí tiskopisy 
přihlášky do dražby i příslušná pra-
vidla, která dále můžete získat na 
internetových stránkách: 

www.zamberk.cz
(„městský úřad“ – „formuláře“) .
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Adresa bytu: Žamberk, Nádražní 
671 – číslo bytu: 8. Velikost bytu: 
1+1, nadzemní podlaží: 2. Podlaho-
vá plocha vč. sklepa: cca 58,72 m2

Základní měsíční nájemné: 
cca 2.390,- Kč

Vratná kauce na byt: 5.000,- Kč
Vyvolávací cena: 50.000,- Kč
Dražební jistina: 5.000,- Kč

Prohlídka bytu je možná v pondělí 
05.05. od 13:00 do 13:30 hod.

dražba se bude konat 
v úterý 6.5.2014 

ve 13:15 hod. 
v jednací síni MěÚ Žamberk 
(budova radnice - přízemí).
Poslední možnost podání 

přihlášky do dražby: 
pondělí 5.5.2014 do 17:00 hod.

na MěÚ v Žamberku (budova radni-
ce) k rukám pí Kamily Borovičkové, 
č. dveří 203 sekretariát starosty (zde 
jsou také k vyzvednutí tiskopisy 
přihlášky do dražby i příslušná pra-
vidla, která dále můžete získat na 
internetových stránkách 

www.zamberk.cz
(„městský úřad“ – „formuláře“). 

(podrobné info: www.zamberk.cz, 
úřední deska města)

V pondělí 24. března 2014 přijal starosta města Jiří Dytrt v obřadní síni žam-
berské radnice zástupce delegací partnerských škol Gymnázia Žamberk Ná-
dražní 48 v rámci projektu Comenius. 
Slavnostním aktem byli přivítáni zástupci partnerských škol z Nizozemí, Španěl-
ska, Itálie a Velké Británie, kteří své partnerství stvrdili podpisem do pamětní kni-
hy města spolu s ředitelem Gymnázia Žamberk Mgr. Ing. Jaroslavem Kvapilem 
a starostou města Jiřím Dytrtem. Projevu se chopila také koordinátorka projektu 
Silvie Campagnoli ze školy Liceo Europeo Vittoria z  italského města Torino. Sta-
rosta Jiří Dytrt obdaroval každého zúčastněného upomínkovými předměty města 
Žamberka a popřál školám mnoho dalších společných chvil strávených díky tomu-
to projektu.                                                                                                               Petra Brůnová

městská policie 
InformuJe

13.3.2014 v 15:45 hod. přinesla 
paní ze Žamberka na služebnu MP 
nalezené pouzdro, které obsaho-
valo mimo jiné peněženku s větší finanční 
hotovostí a všemi doklady. Je třeba vyzdvih-
nout, že i přes spoustu negativních věcí 
okolo nás, je stále dost poctivých lidí, a tak 
majitel ztracené peněženky z Rychnova nad 
Kněžnou díky této paní nepřišel o peníze a 
ani nemusel projít všemi peripetiemi při vy-
řizování nových dokladů. 
15.3.2014 v 02:30 hod. byla hlídka MP 
přivolána do ul. Čs.armády, kde došlo k do-
pravní nehodě vozidla Iveco. Řidič vozidla 
se zalekl zvířete přebíhajícího vozovku a 
strhnul řízení do betonové zídky. Orientační 
dechovou zkouškou nebyl zjištěn alkohol a 
škoda byla způsobena jen na vozidle. Stráž-
níci zajistili místo dopravní nehody do pří-
jezdu dopravních policistů. 
27.3.2014 ve 14:05 hod. byla hlídka stráž-
níků přivolána do ul. Divišovy, nedaleko 
prodejny Billy, kde měl na chodníku ležet 
opilý muž. Na místě se strážníkům naskytl 
až komický výjev, kdy se pomočený opilec, 
jehož už neunesly nohy, pokoušel dostat do 
svého cíle alespoň po čtyřech. Jednalo se o 
(strážníkům notoricky známého) 54leté-
ho muže z Písku a provedenou orientační 
dechovou zkouškou byl zjištěn alkohol ve 
výši 3,75 promile. Přivolaný lékař na místě 
konstatoval, že stav opilosti u muže vyžadu-
je hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení, 
kam byl následně převezen rychlou záchran-
nou službou.
28.32014 v 08:30 hod. upoutal pozornost 
strážníků 37 letý muž ze Žamberka ve vo-
zidle Dodge, neboť z jeho chování měli dů-
vodné podezření, že je pod vlivem alkoholu 
nebo jiných návykových látek. Vozidlo bylo 
hlídkou zastaveno v ul. U Polikliniky a pro-
vedenou orientační dechovou zkouškou se 
podezření proměnilo v jistotu – řidič se před 
jízdou notně posílil alkoholem (opakovanou 
zkouškou zjištěn alkohol 1,44 promile). Pro 
podezření ze spáchání trestného činu byl ři-
dič následně předán Policii ČR. 
31.3.2014 byli strážníci MP řešit krádež v 
prodejně Penny Market, a to hned na třikrát 
za jeden jediný den. Nejprve byl v 9:30 hod. 
přistižen při krádeži zboží 32letý muž z Kolí-
na, který si zaplnil kapsy u bundy instantními 
polévkami, dvěma baleními mražených kuře-
cích řízků, dvěma pytlíky mražené zelenino-
vé směsi a k tomu si navíc ještě přibral 25ks 
čokoládových tyčinek. Vše za téměř 700,- Kč. 
Jeho naivní počínání neušlo pozornosti a za 
pokladnou byl zadržen. O necelé dvě hodiny 
byl ve stejné prodejně přistižen při krádeži 
27letý muž z Valašského Meziříčí, který si 
chtěl bez placení odnést klobásy, sýry, kuře-
cí párky a saláty. I přestože mu jeho společ-
ník kryl záda, neušel pozornosti personálu. 
Poslední krádež byla hlášena na MP krátce 
před 13 hodinou, kdy chtěl 47letý muž z Ver-
měřovic pronést bez zaplacení drogistické 
zboží. Po ověření osob, zda nejsou v pátrání 
a zda se v posledních třech letech nedopus-
tily majetkové trestné činnosti, byly uvedené 
přestupky proti majetku vyřízeny uložením 
blokové pokuty. 

Za MP: Kamil Luňáček 

Z pracovního kalendáře 
1. místostarosty 

19.3.- kontrolní den investiční akce 
energetické úspory na budově ZŠ 
743; jednání dopravní komise měs-
ta; zasedání komise pro hodnocení 
sportovních mládežnických projektů

20.3.- jednání bezpečnostní rady obce s 
rozšířenou působností

24.3.- koordinační porada k zajištění 
plánovaných oprav městského ma-
jetku

25.3.- účast při spalovacích zkouškách 
biomasy v podniku CETRIS Hrani-
ce, použití této technologie by zna-
menalo snížení ceny tepla vyráběné-

ho pro centrální zásobování města a 
omezení závislosti na nákupu dová-
ženého plynu

26.3.- sumarizace požadavků občanů 
ke změnám v jízdních řádech

27.3.- jednání rady města
29.3.- obřad zlatá svatba – obnovení 

manželského slibu
31.3.- výběrové řízení na dodavatele 

zakázky rekonstrukce sociálního za-
řízení na městském koupališti, jed-
nání valné hromady společnosti Vo-
dovody a kanalizace Žamberk, s.r.o.

1.4.- porada ředitelů městských orga-
nizací

2.4.- kontrolní den investiční akce 
energetické úspory na budově zá-
kladní školy; jednání finančního vý-
boru rady Pardubického kraje

Ing. Petr Novotný

ProJekt comenIus


