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SLOVO STAROSTY 
k vyhlášenému nouzovému stavu

Vážení spoluobčané, 
všichni společně prožíváme mimořádně nároč-
nou krizovou situaci, která je vyvolána nebez-
pečím šíření nákazy koronavirem COVID-19. 
Úspěšné zvládnutí této krize je závislé na nás 
všech, jak zodpovědně budeme plnit přijatá 
krizová opatření a jak budeme dodržovat hygi-
enická pravidla a omezení. Chtěl bych vás ujis-
tit, že v Žamberku situaci pečlivě analyzujeme, 
aktivovali jsme krizový štáb a přikročili k reali-
zaci mnoha krizových opatření. K dnešnímu 
dni, tj. 22. března 2020, nedisponujeme žádnou 
relevantní informací o potvrzení případu nákazy 
na území našeho města nebo v rámci územního 
obvodu ORP.
Obracím se na vás, jako starosta, s naléhavou 
výzvou, abyste prosím nepodléhali panice, 
důsledně dodržovali všechna přijatá opatření  
a hygienická pravidla, a to v zájmu ochrany 
nejen svého zdraví, ale zejména ochrany zdraví 
všech spoluobčanů a sousedů. Pokud jste 
nuceni opustit své domovy, používejte prosím 
vždy po opuštění bydliště ochranné roušky  
či respirátory, dokud budou platit příslušná 
krizová opatření. Respektujte prosím režimová 
opatření v prodejnách a na úřadech a dodržujte 
bezpečnou vzdálenost od dalších osob.
Zvláště prosím, aby osoby starší 70 let dbaly 
doporučení vlády ČR nevycházet po dobu trvání 
nouzového stavu mimo svá obydlí s výjimkou 
návštěvy zdravotnického zařízení za účelem 
zajištění neodkladné zdravotní péče. 
K zajištění nákupu základních potra-
vin, hygienického zboží či vyzvednutí 
léků můžete využít novou službu, kterou  
zajištuje náš odbor sociálních věcí 

kontaktní telefon: 775 298 646. 
Rádi se o Vás postaráme.

Současná krizová situace je svým rozsahem 
zcela mimořádná a přináší spoustu praktic-
kých problémů. Nedostatek osobních ochran-
ných prostředků se snažíme co nejrychleji řešit 
za vydatné pomoci solidárních spoluobčanů  
či organizací. Jako obec s rozšířenou působ-
ností musíme rovněž primárně zajistit distribuci 
osobních ochranných prostředků určených 
pro praktické lékaře, specialisty, stomatology  
a zdravotnická zařízení v rámci územního 
obvodu ORP tak, aby byla i v době nouzového 
stavu zajištěna potřebná zdravotní péče.
Vážení spoluobčané, velmi si vážíme toho, 
že pomáháte svým kamarádům, sousedům, 
seniorům, zdravotně postiženým, nemocným. 
Děkujeme všem občanům, kteří nabídli pomoc 
se zásobováním seniorů a osob ohrožených 
mimořádnou situací nebo nabídli své výrobní 
kapacity k výrobě roušek či dalších ochranných 
prostředků. Vaší solidarity si velmi vážíme.
Pevně věřím, že společnými silami 
to zvládneme.

Oldřich Jedlička, 
starosta města

VÝZVA K SENIORŮM
Vyzýváme osoby starší 70 let, aby dbaly doporučení vlády ČR  
nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí  
s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění  
neodkladné zdravotní péče. Chráníte tím sebe i své okolí. Děkujeme!

Nabídka hlídání dětí
Vážení rodiče, zákonní zástupci, opatřením hejtmana Pardubického kraje o vykonávání péče o děti  
a mládež za nouzového stavu ze dne 18.03.2020 č. 4/2020 byla určena Základní škola Žamberk,  
Nádražní 743, jako škola k vykonávání péče o děti a mládež, k nimž nemohou za krizové situace vykoná-
vat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce. Věk dětí od 3 do 10 let.

Místo: školní družina při ZŠ, zvonek Družina 1.
Doba provozu: od pondělí do pátku od 7:00 do 16:00 hodin.

Přijímáme pouze zdravé děti bez projevu respirační či jiné infekce. Stravování: svačina vlastní,  
pitný režim a oběd bude zajištěn. Službu je nutné objednat nejdéle den předem do 16:00 hodin. 

Kontaktní osoba Mgr. Roman Pospíšil, tel. č.: 737 100 228, e-mail: zspospisil@seznam.cz.
Zákonný zástupce vyplní přihlášku při předání dítěte do dětské skupiny.

Mgr. Dagmar Ducháčková, MPA, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Žamberk

Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování prokazování totožnosti občanským 
průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu

Za účelem omezení pohybu osob i činnosti řady 
institucí ze zdravotních důvodů se doporučuje 
aplikovat následující postup:

Prokazování totožnosti
Občané, u nichž v občanském průkazu nebo  
v cestovním pase skončila doba platnosti těchto 
dokladů po dni 1. března 2020, mohou na území 
České republiky prokazovat svoji totožnost  
i nadále těmito neplatnými doklady. Je-li občan 
držitelem alespoň jednoho platného dokladu 
(občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský 
průkaz) upřednostňuje se prokazování totožnosti 
některým z těchto stále platných dokladů.
Prokazování odborné způsobilosti 
k řízení motorových vozidel
Osoby, jimž skončila platnost řidičského průkazu 

během nouzového stavu, mohou na území České 
republiky řídit motorové vozidlo pro příslušnou 
skupinu motorového vozidla. Po dobu trvání 
nouzového stavu není držitel řidičského průkazu, 
jehož platnost skončila během nouzového stavu, 
povinen jej odevzdat (tedy neplatí povinnost 
vyplývající z ustanovení § 113 odst. 2, kdy je drži-
tel povinen bez zbytečného odkladu odevzdat 
příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou 
působností).
Pozastavení povinností občana 
při vydání občanského průkazu
Občané, kterým skončila doba platnosti občan-
ského průkazu po dni 1. března 2020, nemají 
dočasně povinnost požádat o vydání nového 
občanského průkazu ve lhůtě do 15 pracovních 
dnů podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. d a e) 

Pomoc v naléhavých situacích – nová služba zajištění nákupů
Vážení spoluobčané, město Žamberk po dobu trvání nouzového stavu zavedlo novou službu nákupu 
základních potravin, hygienického zboží či vyzvednutí léků. Služba je určena zejména pro seniory, osoby 
ohrožené mimořádnou situací, imobilní občany, maminky samoživitelky s dětmi do 3 let, které nemají 
žádnou možnost si obstarat základní potraviny, hygienické zboží či vyzvednout předepsané léky.
Nákupy je možné domluvit ve všední dny od 08:00 do 10:00 hodin, nákup bude rozvážen mezi 12:00  
a 15:00 hodin nebo dle domluvy. Objednávat je možné prostřednictvím tel. čísel 775 298 689, 775 298 646. 
Uskutečněný hovor bude brán jako závazný. Donáška nebude zpoplatněna, hradí se částka dle účtenky.

Mgr. Dagmar Ducháčková, MPA, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Žamberk


