NEDVĚZSKÝ
Březen
Ž U R N Á L 2020
Zpravodaj MČ Praha Nedvězí
ÚŘAD
DOČASNÉ OMEZENÍ
ÚŘEDNÍCH HODIN

Pondělí a středa
10 - 12 a 13 - 14

AGENDA ÚŘADU

Vzhledem k vyhlášené karanténě je
omezen provoz úřadu MČ
na 3 hodiny, dva dny v týdnu.
Žádáme obyvatele, aby zvážili, zda není
možné odložit návštevu úřadu až na
dobu po ukončení nouzového stavu.

OSOBNÍ DOKLADY
V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU
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.
Pozastavení povinností občana při
vydání občanského průkazu
Občané, kterým skončila doba
platnosti občanského 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)zákona č.
328/1999 Sb., o občanských průkazech,
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 držitel povinen bez zbytečného odkladu odevzdat příslušnému
obecnímu úřadu).

KORONAVIRUS COVID-19 - REKAPITULACE
Vláda vyhlásila nouzový stav od 14 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

Minimálně do 24. března 2020 do 6.00 platí následující:
ZÁKAZ volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest.
Dále je nařízeno omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně
nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou výše uvedených případů
a omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru.
ZAKAZUJE se všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště bez
ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) - k ochraně je možné využít respirátor, roušku, ústenku, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapénkové infekce. Tímto chráníte ostatní, ne sebe.
ZÁKAZ provozu autoškol, provoz taxislužby, provoz v provozovnách samoobslužných prádelen a čistíren, přítomnost veřejnosti v prodejnách stavebnin, stavebních výrobků a hobby marketů, přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřní i venkovní sportoviště, přítomnost veřejnosti v prodejnách
výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti.

Do odvolání platí následující:
PŘERUŠENA výuka ve všech základních, středních školách a vysokých školách.
ZÁKAZ provozovat divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení,
sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce
a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný
čas 30 osob.
ZÁKAZ přítomnosti veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb
– v posilovnách, na koupalištích, bazénech,v soláriích, saunách a dalších wellnes
službách, v hudebních a společenských klubech, zábavních zařízeních, veřejných
knihovnách a galeriích a turistických informačních centrech.
UZAVÍRAJÍ se veškeré obchody s výjimkou prodejen potravin, hygienického a
drogistického zboží, lékáren a výdejen zdravotnických prostředků, paliv a pohonných hmot a dalších a prodeje přes internet a dalšími vzdálenými prostředky,
zákaz maloobchodního prodeje na tržnicích a tržištích;
ZÁKAZ maloobchodního prodeje zboží a služeb SE NEVZTAHUJE také na

opravy silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob,
odtahy a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,
prodej náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany, prodej zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby, lázeňská zařízení, pokud v nich bude
poskytována pouze lázeňská služba hrazená alespoň zčásti z veřejného zdravotního pojištění, provozování pohřební služby, květinářství, provádění staveb a jejich
odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství,
testování, měření a analýzu ve stavebnictví, výdej a prodej zdravotnických prostředků, prodej textilního materiálu a textilní galanterie, servis výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů
a dalších výrobků pro domácnosti.
ZÁKAZ přítomnosti osob v maloobchodních prodejnách potravin,hygienického
zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží v čase mezi 7:00 hod. a 9:00 hod. s
výjimkou osob starších 65 let věku a jejich nezbytného doprovodu, držitelů průkazu ZTP/P starších 50 let a jejich nezbytného doprovodu a majitelů a zaměstnanců
provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.
ZÁKAZ vstupu do České republiky pro všechny cizince bez trvalého či přechodného pobytu v délce nad 90 dní.
ZÁKAZ občanům České republiky a cizincům s trvalým či přechodným pobytem
v délce nad 90 dní vycestovat z České republiky.

LINKA POMOCI SENIORŮM A POTŘEBNÝM
Praha s organizací Život 90 zřídila speciální linku pro seniory

800 160 166

Nebojte se zavolat. Pomůžeme!
Linka slouží seniorům, lidem s postižením a v karanténě.
Je v provozu bezplatně, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Naši operátoři vám pomohou zvládnout krizové období
a zprostředkují pomoc a důležité kontakty.
Pomoc nabízíme také přímo na městském úřadu, volejte

702 251 337

Pomůžeme s nákupy, vyzvednutím léků,
zařídíme dovoz stravování, ochranných roušek či rukavic.

OCHRANNÉ POMŮCKY
V PRŮBĚHU TÝDNE OD 23. BŘEZNA
BUDEME MÍT K DISPOZICI
A TEDY I MOŽNOST DISTRIBUOVAT
ZÁKLADNÍ ZDRAVOTNÍ OCHRANNÉ POMŮCKY.
JEDNÁ SE O JEDNORÁZOVÉ RUKAVICE, DESINFEKCI NA RUCE

KNIHOVNA
MÍSTNÍ KNIHOVNA JE AŽ DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENA.
Výpůjční lhůty titulů, které máte zapůjčeny, se prodlužují do 8.5.2020.
Veškeré akce pořádané knihovnou se ruší.
Než bude knihovna znovu otevřena, můžeme vám doporučit e-knihy ke
stažení zdarma nebo zvukové knihy z projektu Českého rozhlasu.
Odkazy najdete na stránkách nedvezi.knihovna.cz v záložce
„Zajímavé odkazy“.

ODPADY
VOK - OBJEMNÝ ODPAD

VOK - BIOODPAD

vždy 12:00 - 16:00 hodin

vždy 13:00 - 16:00 hodin
stanoviště ulice Potocká č.p. 31
28. března
1., 18. a 25. dubna
16., 23. a 30. května
13., 20. a 27. června

4. dubna - stan. Břízova/Letní
25. dubna - stanoviště Lednová
23. května - stanoviště Rokytná
20. června - stan. Břízova/Letní
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Úterý 26.5.2020, 17:00 - 17:20 hodin, parkoviště naprosti restauraci
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