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Městský úřad je, stejně jako ostatní instituce, dle nařízení vlády stále v „omezeném 

provozu“. Mimo úřední hodiny (pondělí a středa, vždy 8.00 – 11.00 hodin) vyřizujeme agendu 

úřadu a plně zajišťujeme chod města. Zkrácenou provozní dobu doplňujeme v hodinách do řádné 

pracovní doby čerpáním dovolené. 
 

Vedení spotřebního družstva a hlavně zaměstnanci prodejny COOP žádají, aby do konce 

nouzového režimu chodil nakupovat vždy jen jeden člen rodiny, do obchodu vstupovali nejvýše tři 

zákazníci a v maximální míře omezili opakované denní nákupy (týká se zejména dětí). 
 

Vzhledem ke skutečnosti, že ze strany hygienické stanice není povinnost oznamovat 

starostovi počty ani jména osob nakažených, a ani lidí umístěných do karantény, žádám ty, kteří 

budou do karantény umístěni o kontaktování. Podstatou této informace je řešení odpadů z těchto 

izolovaných domácností, které podléhají zvláštnímu režimu. I za tuto důvěru a telefonát děkuji. 
 

Díky situaci došlo i k uzavření naší obecní knihovny. Nabízíme zájemcům o výpůjčku její 

individuální návštěvu a možný výběr knih. Opět zavolejte na výše uvedený mobil a domluvíme 

vyhovující termín. Této nabídky samozřejmě mohou využít i občané, kteří nejsou v knihovně 

registrováni. 
 

V nejbližších dnech by měli nastoupit noví sezónní zaměstnanci města. V této souvislosti 

upozorňuji, že platí výjimka o tom, že v rámci zaměstnání se mohou setkávat více než dva lidé. 

Zvažoval jsem nutnost jejich nástupu. Rozhodl jsem kladně, neb se domnívám, že už je žádoucí 

začít po zimě naše Krásné Údolí i Odolenovice uklízet, připravit na jaro a pak rychle rostoucí trávu. 
 

I jinak se město rozvíjí. V minulém týdnu došlo k dokončení a kompletnímu předání akce 

„Krásné Údolí, Stavební úpravy objektu zázemí hřiště – Střecha“. Demontáž staré střechy kabin, 

ochranné nástřiky stávajících krovů, doplnění laťování dřevěnými hranoly, dodávky a instalace 

nového roštu, nové krytiny, hřebene, žlabů, svodů a další práce s tímto spojené stály celkem 

195.008,-Kč. 
 

V posledním čísle jsem opomněl sdělit, že na Masopustu jste maskám předali odměny 

v celkové výši 5.840,-Kč. Rozhodnutím účastníků akce budou tyto finance použity na nákup 

nového „vánočního“ stromku. Děkujeme. 
 

Ing. Martin Frank 
               starosta města 

  

 

Upozornění Ministerstva vnitra ČR 
 

Volný pohyb osob je od 24. března zakázán, výjimku tvoří cesty do zaměstnání nebo na 
nákup. Lidé mohou také v nezbytných případech navštěvovat blízké osoby, stát ale varuje 
před návštěvou starších příbuzných. 

Povolena je i sousedská výpomoc, neodkladné úřední záležitosti, pobyt v přírodě, 
pohřby anebo cesta zpět do místa svého bydliště - všechno ovšem na dobu nezbytně 
nutnou. Na veřejných místech je povolen pobyt nejvýše ve dvou (s výjimkou členů 
domácnosti). 

Dosud opatření platí do 1. dubna. Vzhledem k nárůstu počtu nakažených nemocí 
COVID-19 zatím není jasné, v jaké podobě budou platit v dubnu. 
 

Podle § 34 odst. 1 písm. a) krizového zákona se fyzická osoba dopustí přestupku tím, 
že v době krizového stavu nesplní některou z povinností podle § 31 odst. 3 písm. a), b) nebo 
c). Podle § 31 odst. 3 písm. c) je fyzická osoba v době krizového stavu povinna strpět 
omezení vyplývající z krizových opatření stanovených v době krizového stavu. 
 

Příklad:  
Skutkovou podstatu přestupku může naplnit např. jednání, jímž fyzická osoba poruší 

zákaz pohybu a pobytu na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků 
dýchacích cest jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál apod. 
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