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Starostův sloupek...

Bezplatná celostátní informační linka 1212

pranostiky nám alespoň pro jednou částečně 
daly za pravdu a potvrdilo se lidové rčení „Jestli 
únor honí mraky, staví březen sněhuláky“ I přes 
tento fakt je letošní zima druhá nejteplejší po 
dobu měření v pražském Klementýnu, kde se 
soustavně měří od roku 1775. 

Nyní mi dovolte se krátce vyjádřit k aktuální 
situaci. V této době se nedoporučuje vycházet 
seniorům starším 70 let, protože nemoc COVID-
19 má největší dopad právě na tuto skupinu. 
Proto obecní úřad již nabídl pro seniory, osoby v 
karanténě, aj., nákup, vyzvednutí léků apod. 
Více informací naleznete na dalších stránkách 
tohoto zpravodaje.

Zdali je to konec zimy? Snad uvidíme v dubnu 
nebo květnu, ale výhled na nejbližší období s již 
dosti velkou pravděpodobností ohlašuje 
příchod jara.

Vážení spoluobčané, milí přátelé!

Dále jsme nuceni zrušit tradiční čarodějnický 
rej, který se měl konat 30. dubna 2020 na hřišti u 
řeky. 

Prosíme všechny občany, aby linku 155 využívali výhradně v případě ohrožení života!

Pro všechny další případy je zřízena nová bezplatná celostátní informační linka 1212, která slouží jako 
základní informační linka a rozcestník pro občany.

Na této lince jsou poskytovány základní informace týkající se koronaviru a onemocnění COVID-19, 
které způsobuje. Na lince jsou proškolení operátoři, zaměstnanci ministerstev, ale také dobrovolníci z 
řad veřejnosti.

Vážíme si veškeré pomoci a spolupráce státní správy i soukromého sektoru, jenž se před několika 
dny spojil za účelem zřízení plošné informační sítě, testování a nasazovaní technologií, které 
postupně zprovozňujeme v těchto hodinách.

Postupně jsou také nasazovány desítky dalších operátorů, jenž 
zpracovávají a odpovídají na dotazy. Prosíme veřejnost o 
maximální trpělivost a doporučujeme zejména sledovat 
media.

Již nyní musíme upozornit, že řada nejčastějších dotazů na 
informačních linkách je písemně zpracována na webových 
stránkách jednotlivých ministerstev.

Dále děkuji všem lékařům, zdravotníkům, 
záchranářům, policii, hasičům, sociálním a 
ostatním pracovníkům, kteří jsou v první linii.

Moji milí, věřím, že když budeme držet pospolu, 
budeme ohleduplní a disciplinovaní, zvládneme 
všechno, i toho „covídka“ s číslem 19!

STAROSTA OBCE

Naše země je v nouzovém stavu, proto všichni 
dodržujme nařízení, která vláda naší země 
vydává, právě na základě vyhlášeného 
nouzového stavu vládou České republiky, 
krizovým štábem Ústeckého kraje, krizovým 
štábem našeho ORP a respektujme je v plném 
rozsahu.

Žádám vás, nejen jako starosta obce, 
zachovejme klid, chladnou hlavu, řiďme se 
zdravým rozumem, neposuzujme v čem jsou 
schopni lidé přebývat po dobu karantény 
některého člena rodiny, omezme pohyb na 
veřejnosti, nesrocujme se a buďme ohleduplní k 
ostatním.

                                     Přemysl Kotek
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Od roku 2018 je v naší obci zavedeno kontaktní 

místo veřejné správy služba Czech POINT.

 mít platný doklad totožnosti a mít

 O výpis z Katastru nemovitostí ČR

Tato služba poskytuje občanům tyto služby:

 vlastnictví nebo podle seznamu nem.

 O výpis ze Živnostenského rejstříku 

neboli Český Podací Ověřovací Informační 

Národní Terminál.

 registrů řidičů vedeného MD ČR.  

 Tato služba umožňuje občanům zjistit

 Výpis je poskytován z Centrálního 

! Výpis z rejstříku trestů

! Výpisy z bodového hodnocení řidiče

Cz ec

h P

OI N

T

 KMVS stav trestných bodů.

 Žadatel o výpis z Rejstříku trestů musí

 přidělené rodné číslo.   

! Výpis z katastru nemovitostí

 může požádat anonymní žadatel.

 Výpis lze požadovat na základě listu

!Výpis z Živnostenského rejstříku

 základě znalosti indentifikačního čísla.

!Datové schránky

 KMVS je prostředníkem mezi 

 občanem a informačním systémem

 datových schránek. Na kontaktním

 místě lze zajistit zřízení datové

 schránky na žádost, zneplatnit 

 může požádat anonymní žadatel.

 přístupové údaje či znepřístupnit

 datovou schránku.

 Výpis lze požadovat pouze na

Odvoz a likvidace odpadních vod

Pro občany je poskytován vývoz 8 m3 cisterny za 

Již několik měsíců je možné si na obecním úřadě 

objednat vývoz a likvidaci odpadních vod z 

domovních jímek a septiků. 

1 500,-Kč

Odpadní vody jsou likvidovány na ČOV ve Štětí.

Při vývozu menším jak 4m3 bude z důvodů 
manipulačních účtována částka 750,-Kč

Vývoz můžete nahlásit v 
úředních hodinách na 

obecním úřadě.

K ověření pravosti podpisu je potřeba:

- průkaz totožnosti osoby, jejíž podpis bude 
ověřen. 

Cena za ověřování je 30,- Kč za podpis nebo 
stránku.

- listina, na níž má být podpis ověřen

Obecní úřad v Žabovřeskách nad Ohří je 
pověřen prováděním ověřování podpisu 
/legalizace/ a ověřováním listin 
/vidimace/.  

Ověření se provádí v kanceláři obecního 
úřadu. K ověření se dostaví osoba, jejíž 
podpis má být ověřen, osobně. Ze 
zdravotních nebo jiných závažných 
důvodů je možno požádat pověřenou 
pracovnici o ověření na jiném místě, např. 
v domácnosti /pouze v katastrálním území 
obce/.

Legalizace a vidimace
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Vážení spoluobčané, přátelé!

nejprve mi dovolte prostřednictvím tohoto zpravodaje poděkovat Všem těm občanům, 
kteří se v této mimořádné situaci chovají ohleduplně. Měli bychom být opravdu na nejvyšší 
míru opatrní, zejména Ti, kteří spadají do rizikové skupiny (penzisté) a jsou touto nákazou 
nejvíce ohroženi. Proto Vás vyzývám k co nejvyšší opatrnosti a zároveň Vás žádám, aby 
jste se vyhýbali situacím, kde se shromažďuje větší počet lidí, jako jsou města, 
supermarkety, aj. Vlastní zdraví a zdraví občanů Žabovřesk je pro mě a doufám, že i pro 
Vás prioritou. Buďte prosím, ohleduplní nejen k sobě ,ale i k svému okolí.

Mějme na paměti, že čím disciplinovaněji a odpovědněji se budeme chovat teď, tím 
menší důsledky pro naše životy v budoucnosti bude probíhající pandemie mít. A to jak v 
rovině péče o zdraví, tak v rovině zachování občanských svobod.

Dále bych chtěl vyzvat ty, kteří mají z tohoto onemocnění respekt a i ty, které by případná 
nemoc ohrozila nejvíce, aby neváhali a případný nákup potravin, vyzvednutí léků, aj. 
nahlásili telefonicky na telefonních číslech: 733 376 278 nebo 730 676 385. Zajistíme pro Vás 
nákup v co nejkratší době a dovezeme před Váš dům. 

Vážení spoluobčané, závěrem Vás chci ujistit, že vedení obecního úřadu a zastupitelstvo 
obce Vám bude v této situaci oporou. Dále Vám přeji hlavně PEVNÉ ZDRAVÍ a ať to všichni 
„v pohodě“ a co nejkratší době zvládneme. Je to jen na nás.

Co se týče zdravotnického materiálu (roušky, respirátory, dezinfekce, aj.), tento materiál je 
momentálně nedostupný, není ani v nemocnicích, ozdravovnách, domovech seniorů, a 
podobně. Od ORP Roudnice n.L. jsme dostali k dispozici 50 roušek, všechny tyto roušky 
byly do 10 minut rozebrány a věřte, že děláme všechno co je v našich silách abychom 
roušky pro naše občany zajistili a doufáme, že v brzké době bude tento materiál k 
dispozici – o tomto Vás budeme ihned informovat. Velice mě mrzí informace, která se ke 
mně dostala, že obec pro své občany nic nedělá, není to tak. Podařilo se nám zajistit 30 
litrů dezinfekce, které v omezeném množství vydáváme i Vám, našim občanům. Na 
veřejná místa (zastávka ve směru na Roudnici n.L., obecní úřad, Náves u kapličky a na 
dvůr OÚ) jsme umístili dávkovače s touto dezinfekcí. Bohužel ani naše zásoby nejsou 
nekonečné, v současné době je dezinfekce, stejně jako ostatní zdravotnický materiál 
nedostatkové zboží. Proto prosím všechny, kteří umí šít, a mají šicí stroj, aby se do výroby 
roušek pustili a orouškovali i svou rodinu. A když vystačí i na sousedy, bude to skvělé! Šijte, 
má to smysl! Na dalších stránkách tohoto zpravodaje naleznete návod, jak si takovou 
látkovou roušku ušít.

Veškeré dostupné informace, které máme k dispozici, zveřejňujeme na webových 
stránkách obce, kde mimo jiné byla zřízena i stránka o viru COVID-19, dále jsou informace 
zveřejňovány na Facebooku obce, na úřední desce a zasílány na Vaše telefonní přístroje 
formou SMS. Ti, kteří ještě nejsou zaregistrováni v našem „InfoKanálu“ mohou tak učinit 
prostřednictvím webových stránek nebo telefonicky na tlf.: 730 676 385.

 
Filip Došek

zastupitel obce
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Zprávy z činnosti obecního úřadu

vzhledem k aktuální situaci DOPORUČUJEME všem 
občanům se zaregistrovat v InfoKanálu obce, kdy 
budete o dění nejen v obci informováni pomocí 

SMS.

Odkaz na registraci naleznete ZDE: 
https://novy.infokanal.cz/cweb/webregistration.h

q… nebo na webových stránkách obce.

Poplatek za psa

Ceník poplatků zůstává nadále stejný.

 Za druhého a každého dalšího psa - 75 Kč

Upozorňujeme občany na povinnost zaplacení místních                                                     
poplatků za psy podle obecně závazné vyhlášky 1/2007 na rok 2020.

 Za prvního psa - 50 Kč

Senioři jsou od poplatků osvobozeni.

Omezený provoz obecního úřadu

v souvislosti s přijatým krizovým opatřením vlády České republiky č. 217 
upravujeme úřední a hodiny a to:

Vážení spoluobčané,

Pondělí  8:00 – 11:00

  
Obecní úřad zůstává otevřený, a to v upravených úředních hodinách, nicméně s ohledem na 
stávající epidemiologickou situaci vyzývá Obecní úřad Žabovřesky nad Ohří občany, aby zvážili 
osobní návštěvu úřadu a pokud jejich záležitost snese odkladu, odložili vyřízení na pozdější dobu.

V nutných případech volejte na tlf.: 733 367 278  723 370 816nebo

Středa   13:00 – 16:00

Obecní úřad doporučuje lidem, aby preferovali jiné formy 
komunikace s úřadem, především telefonickou a e-mailovou.

InfoKanál obce 
aneb zprávy 
prostrednictvím 
SMS:
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Zprávy z činnosti obecního úřadu

vzhledem k aktuální situaci DOPORUČUJEME všem 
občanům se zaregistrovat v InfoKanálu obce, kdy 
budete o dění nejen v obci informováni pomocí 
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https://novy.infokanal.cz/cweb/webregistration.h
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Poplatek za psa

Ceník poplatků zůstává nadále stejný.

 Za druhého a každého dalšího psa - 75 Kč

Upozorňujeme občany na povinnost zaplacení místních                                                     
poplatků za psy podle obecně závazné vyhlášky 1/2007 na rok 2020.

 Za prvního psa - 50 Kč

Senioři jsou od poplatků osvobozeni.

Omezený provoz obecního úřadu

v souvislosti s přijatým krizovým opatřením vlády České republiky č. 217 
upravujeme úřední a hodiny a to:

Vážení spoluobčané,

Pondělí  8:00 – 11:00

  
Obecní úřad zůstává otevřený, a to v upravených úředních hodinách, nicméně s ohledem na 
stávající epidemiologickou situaci vyzývá Obecní úřad Žabovřesky nad Ohří občany, aby zvážili 
osobní návštěvu úřadu a pokud jejich záležitost snese odkladu, odložili vyřízení na pozdější dobu.

V nutných případech volejte na tlf.: 733 367 278  723 370 816nebo

Středa   13:00 – 16:00

Obecní úřad doporučuje lidem, aby preferovali jiné formy 
komunikace s úřadem, především telefonickou a e-mailovou.

InfoKanál obce 
aneb zprávy 
prostrednictvím 
SMS:
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Dávkovače na dezinfekční roztok

Na zastávce autobusu (ve směru na Roudnici nad Labem) jsme umístili dávkovač s 
dezinfekčním roztokem. Stejné dávkovače jsou i před obecním úřadem a Na Návsi u kapličky. 
Dezinfekční roztok v současné době nelze koupit. Ani naše zásoby nejsou bezedné, prosím 
tedy všechny o použití jen takového množství, které je k dezinfekci rukou potřeba.

Prosím všechny občany o dodržování a respektování pokynů vydaných Vládou ČR.

Přehled vládních opatřeních k 22.3.2020:

! Obchody s potravinami, drogerie a pošty budou nově vyhrazené pro lidi starší 65 let od 7:00 
do 9:00 hodin ráno. Mimo tyto hodiny by senioři do obchodů chodit neměli, byť se nejedná o 
zákaz, ale pouze doporučení.

! Vláda zakazuje s účinností od 19. března 2020 všem osobám pohyb a pobyt na všech 
místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je 
respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

! Vláda ČR doporučuje osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu 
mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné 
zdravotní péče.

! Vláda rozhodla s účinností od 16. 3. 2020 od 0:00 do 24. 3. 2020 do 6:00 o zákazu volného 
pohybu osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických 
zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest.

! Vláda ČR rozhodla s účinností od 14. 3. 2020 od 6:00 do 24. 3. 2020 do 6:00 o uzavření všech 
obchodů, s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a některých 
dalších.
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Na dvoře obecního úřadu je umístěna nádoba na jedlé oleje a tuky z domácností. Oleje se mohou 
vkládat do nádoby pouze v PET láhvích.

Je zakázáno oleje a tuky vkládat ve skleněných láhvích, které se mohou rozbít a dojde tak
ke znehodnocení skleněnými střepy. Nevhazujte ani prázdné obaly od olejů a tuků.

Jak správně postupovat při likvidaci tuků či olejů?

Do kontejneru na KOVY patří: nápojové plechovky, plechovky od 
potravin, nádoby od kosmetiky, ostatní drobné kovové obaly.

Použitý olej či tuk včetně sádla je třeba slévat do plastových, 
uzavíratelných nádob a tyto

Do kontejneru na KOVY nepatří: tlakové nádobky od sprejů, obaly 
znečištěné zbytky potravin a chemickými látkami.

následně odnést do speciálně označených nádob! Do nádob se 
odkládá olej v láhvi pevně uzavřené – NEVYLÉVAT!

Dále byla na dvoře obecního úřadu umístěna nádoba na kovové 
odpady (plechovky,...) a co vlastně patří a nepatří do takové 
nádoby?

ZRUŠENO - Čarodějnický rej

Akce v souvislosti s aktuální situací ZRUŠENA

Provoz České pošty a doručování zásilek a důchodů

3. Otevírací doba pro seniory

2. Doporučené zásilky
Od středy 25. 3. 2020 budou doporučené zásilky doručovány standardním způsobem, tzn. 
že nebudeme doporučené zásilky ukládat automaticky na pobočkách.

1. Vyplácení důchodů 

Česká pošta v současné době každodenně reaguje na vývoj situace a na opatření vlády, 
postupy se mění podle současných potřeb Pošty a klientů. Dovolujeme si Vás informovat o 
aktuálně přijatých opatřeních

Od pondělí 23. 3. 2020 budou důchody, které měla Česká pošta původně vyplácet na 
svých pobočkách ve dnech 23. a 24. 3. 2020 (cca 75 tisíc plateb za každý výplatní den), 
seniorům doručovány.

Prakticky to znamená, že v příštím týdnu nemusí žádný důchodce pro svůj důchod na 
poštu, všechny důchody se pokusí Česká pošta doručit. Pokud by se stalo, že důchodce 
nebude doručovatelem zastižen, bude mu důchod uložen na ukládací poště. Senior si pak 
může zavolat na svoji poštu a domluvit si konkrétní datum, kdy mu pošťáci důchod doručí 
domů. Pokus o doručení bude učiněn i u důchodů, které si důchodci nevyzvedli dnes, tj. 20. 
3. 2020. Důchody, které Česká pošta doručovala na adresu důchodce, budou i nadále 
doručovány beze změny.

Česká pošta přijaté opatření bude průběžně vyhodnocovat, a pokud by bylo nutno 
přijmout další úpravy v systému výplaty důchodů, bude o tomto občany s předstihem 
informovat.

Pobočky budou s platností od pondělí 23. 3. 2020 otevřeny do 9:00 pouze pro seniory.

Další změny v režimech doručování, případně v otevíracích hodinách poboček, bude 
Česká pošta řešit v návaznosti i na další opatření přijatá Vládou ČR, respektive v návaznosti 
na úpravu již přijatých opatření.  

Nový web www.kr-ustecky.cz/covid19.asp informuje 
obyvatele Ústeckého kraje

Stránka s aktuálními informacemi o koronaviru byla 
zřízena i na webových stránkách naší obce 
www.zabovreskyno.cz/covid-19. Zde naleznete 
všechna vládní opatření, doporučení, informační 
video a všechny důležité kontakty.

Krajský úřad Ústeckého kraje zřídil pro veřejnost speciálně zaměřené webové stránky 
www.kr-ustecky.cz/covid19.asp, kde lidé najdou veškeré důležité informace týkající se 
onemocnění COVID-19. V jednotlivých sekcích jsou přehledně zobrazeny informace z 
oblasti dopravy, zdravotnictví, sociálních věcí či školství.
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