
Žamberské LISTYwww.zamberk.cz2

Informace z radnIce a měSTSkého úřadu
Poděkování panu Mgr. Jaroslavu Tajbrovi

Starosta  Jiří Dytrt a místostarostka MUDr. Jiřina Jirešová poděkovali jménem 
města za dlouholeté působení na Základní škole 28. října 581 v Žamberku panu 
Mgr. Jaroslavu Tajbrovi. Na této škole pracoval nejprve jako učitel a poté šestnáct 
let jako ředitel. Pan Mgr. Jaroslav Tajbr se rozhodl ukončit své působení ve vede-
ní školy při odchodu do starobního důchodu a přenechat místo ředitele někomu 
dalšímu. Tato škola připravila mnoho výborných žáků, a proto panu řediteli pat-
ří velký dík za odvedenou práci. 
Jaroslave, přejeme Ti pevné zdraví do dalšího pracovního i osobního života. 

Za město Žamberk s úctou Jiří Dytrt

POZOR - VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ!
Vážení občané, kdo vlastníte řidičské průkazy (ŘP) vydané od 1. ledna 2001 do 
30. dubna 2004, jste povinni do 31. prosince 2013 své doklady vyměnit, a to dle 
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozděj-
ších předpisů (v souladu s novelou zákona č. 119/2012 Sb.). Jestliže si nestihne-
te řidičský průkaz vyměnit včas, a to do konce roku 2013, tak:
1. s neplatným řidičským průkazem nesmíte řídit a příslušníci PČR nebo strážní-
ci městské policie Vám udělí blokovou pokutu až do výše 2.000 Kč, 
2. hrozí Vám pokuta až do výše 30.000 Kč, a to od příslušného obecního úřadu 
s rozšířenou působností (Městský úřad Žamberk) a tato pokuta Vám bude ulože-
na, i když nebudete řídit motorového vozidlo.
Pokud držitel řidičského průkazu, podléhajícího povinné výměně, nehodlá v 
budoucnosti řídit motorová vozidla, nemusí žádat o výměnu svého řidičské-
ho průkazu za nový. V takovém případě je však třeba, aby se vzdal svého řidič-
ského oprávnění ve smyslu § 94 odst. 2 a 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu 
na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a to na příslušném 
obecním úřadu. Další informace Vám 
podáme na tel. čísle: 465 670 294 nebo 
e-mail: l.papackova@muzbk.cz
Další informace naleznete rovněž na in-
ternetových stránkách Ministerstva do-
pravy www.mdcr.cz. 

 Ing. Marcel Klement, 
vedoucí odboru správního a dopravy MěÚ

Upozornění 
pro prodejce lihovin (alkoholu) 

Dnem 17. října 2013 nabyla účinnos-
ti novela zákona č. 455/1991 Sb., o 
živnostenském podnikání (živnos-
tenský zákon) provedená zákonem č. 
309/2013 Sb. Tato novela mj., nově re-
guluje prodej kvasného lihu, konzum-
ního lihu a lihovin a mimo jiné mění 
přílohu č. 3 živnostenského zákona tak, 
že stávající koncesovanou živnost „Vý-
roba a úprava kvasného lihu, konzumní-
ho lihu, lihovin a ostatních alkoholických 
nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, 
ostatních vín a medoviny a ovocných de-
stilátů získaných pěstitelským pálením), 
rozšiřuje o prodej kvasného lihu, 
konzumního lihu a lihovin.
Nově tedy všichni podnikatelé, kteří se 
zabývají distribucí kvasného lihu, kon-
zumního lihu nebo lihovin a prodejem 
těchto produktů jak podnikatelům, tak 
i konečným spotřebitelům, prodejem 
v  obchodech, stáncích, restauračních 
zařízeních, případně i v  dopravních 
prostředích, musí být držiteli koncese 
v  částečném rozsahu předmětu pod-
nikání, a to pro prodej kvasného lihu, 
konzumního lihu a lihovin. Dosavadní 
oprávnění mají omezenou platnost a 
k  získání uvedené koncese není třeba 
splnit žádné kvalifikační předpoklady.
Pro plynulý přechod podnikání ze stá-
vající úpravy na novou právní úpravu 
byla přijata následující přechodná usta-
novení:
1. Podnikatel, který je ke dni nabytí 
účinnosti tohoto zákona (17.10.2013) 
oprávněn prodávat kvasný líh, kon-

zumní líh nebo lihoviny, může v této 
činnosti pokračovat po dobu 6 měsíců 
ode dne nabytí účinnosti tohoto záko-
na. Požádá-li podnikatel v této lhůtě 
živnostenský úřad o koncesi pro prodej 
kvasného lihu, konzumního lihu nebo 
lihovin, může v prodeji kvasného lihu, 
konzumního lihu nebo lihovin na zákla-
dě oprávnění podle věty první pokračo-
vat do doby pravomocného rozhodnutí 
o udělení koncese, nebo o zamítnutí žá-
dosti o koncesi, anebo o zastavení říze-
ní. Marným uplynutím lhůty k podání 
žádosti o koncesi pro prodej kvasného 
lihu, konzumního lihu nebo lihovin 
podnikateli právo prodávat kvasný líh, 
konzumní líh nebo lihoviny zaniká. 
2. Přijetí žádosti o koncesi podle bodu 1 
nepodléhá správnímu poplatku.
Podle přechodných ustanovení tedy 
stačí, když podnikatel podá žádost  
o koncesi na prodej kvasného lihu, 
konzumního lihu a lihovin, a to v termí-
nu 6 měsíců ode dne účinnosti novely, 
tj. od 17.10.2013 do 17.4.2014.
Definice jednotlivých komodit, na 
které se vztahuje daná úprava, včetně 
předpisů, které ji upravují:
kvasný líh = etylalkohol (etanol) získa-
ný destilací nebo jiným oddělením ze 
zkvašených cukerných roztoků pochá-
zejících ze škrobnatých nebo cukerných 
surovin nebo z jiných surovin obsahu-
jících líh kvasný (§ 2 odst. 1 písm. a) 
bod 1. zákona č. 61/1997 Sb., o lihu a o 
změně a doplnění zákona č. 455/1991 
Sb., o živnostenském podnikání (živ-
nostenský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona České národní rady 
č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, 
ve znění pozdějších předpisů, (zákon  
o lihu), ve znění pozdějších předpisů). 
konzumní líh = líh upravený přidáním 
pitné vody na nejvýše 80 % objemo-
vých etanolu (§ 16 písm. a) vyhlášky 
č. 335/1997 Sb., kterou se provádí  
§ 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona 
č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabá-
kových výrobcích a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů, pro 
nealkoholické nápoje a koncentráty k 
přípravě nealkoholických nápojů, ovoc-
ná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, 
konzumní líh, lihoviny a ostatní alko-
holické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve 
znění pozdějších předpisů). 
lihovina = alkoholický nápoj 
a) určený k lidské spotřebě, 
b) mající určité organoleptické 
 vlastnosti, 
c) o minimálním obsahu etanolu 
 15 % objemových, 
d) vyrobený různými přípustnými 
 způsoby. 
Případné další informace Vám po-
skytnou pracovníci Obecního živnos-
tenského úřadu  na tel. 465  670 250, 
465 670 251, 465 670 252. 

Bc.Hamerníková Hana, 
Obecní živnostenský úřad Žamberk

PŘEDPLATNÉ 
ŽAMBERSKÝCH LISTŮ NA ROK 
2014 BYLO UZAVŘENO. Cena před-
platného zůstává stejná jako v loňském 
roce. Děkujeme všem, kteří jste se do 
daného termínu přihlásili. V  listopadu 
obdržíte složenky na úhradu předplat-
ného. Tuto úhradu prosíme provést nej-
později do poloviny prosince, abychom 
mohli na základě přijatých plateb sesta-
vit předplatitelské seznamy. 

Vlasta Pavlousková, šéfredaktorka

UPOZORNĚNÍ
V době od 4. do 25.11. 

je redakce 
ŽamBerSkÝch LISTŮ 

uzaVřena. 
zastupuje 

paní Lucie charfreitagová, 
měú, nádražní 833,

 III. poschodí, 
tel. 465 670 284.

VYHLÁŠENÍ DRAŽBY 
Město Žamberk na základě usnesení 
Rady města Žamberka č. 90/2013-
RADA ze dne 10.10.2013, vyhlašuje 
dražbu neobsazené bytové jednotky 
ve vlastnictví města Žamberka 

na středu 27.11.2013 od 9 hod. 
v zasedací místnosti Městského úřa-
du Žamberk, Nádražní ulice č.p. 833 
s  povinností složení dražební jistiny 
v částce 30.000,-Kč.
Jedná se o bytovou jednotku č. 823/5, 
2+1 s  podlahovou plochou s  příslu-
šenstvím 55,00 m2 ve 3. NP bytového 
domu č.p. 823 se spoluvlastnickým 
podílem 550/9101 na společných 
částech budovy, se spoluvlastnickým 
podílem 550/9101 pozemků parc.č. 
3921, 3920 v  obci a k.ú. Žamberk 
za vyvolávací cenu 550.000,- Kč 
s  možností prohlídky bytu dne 
20.11.2013 od 13:00 do 13:30 hod.
Informace: 
Bc. Ivana Hečková – 465 670 330.

Bc. Ivana Hečková, 
majetkové oddělení


