PŘÍLOHA ŽAMBERSKÝCH LISTŮ č. 2/2018
VÝSLEDKY VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY
ve dnech 12. 1. – 13. 1. 2018

Kandidáti

č.1
Penzion

č.2
Radnice

č.3
Školní
jídelna

č.4
Městský
úřad

č.5
MŠ
Tylova

Žamberk
celkem

Žamberk
celkem
v%

Pardubický
kraj

Česká
republika

Ing. Mirek Topolánek

28

21

26

12

23

110

3,45

9 831

221 689

Mgr. Michal Horáček, Ph.D.

87

67

92

53

93

392

12,29

24 993

472 643

Mgr. Pavel Fischer

91

39

82

47

67

326

10,22

26 162

526 694

RNDr. Jiří Hynek

9

8

17

7

7

48

1,50

3 275

63 348

Mgr. Petr Hannig

1

3

9

2

3

18

0,56

1 636

29 228

Ing. Vratislav Kulhánek, Dr.h.c.

1

4

1

1

3

10

0,31

1 123

24 442

208

118

221

171

227

945

29,64

103 885

1 985 547

65

61

73

55

97

351

11,01

24 486

454 949

225

146

216

167

234

988

30,99

70 124

1 369 601

1 083

874

1 118

735

1 121

4 931

411 184

8 366 433

721

471

738

518

764

3210

267 095

5 180 290

66,57

53,89

66,01

70,48

68,15

65,14

64,98

61,92

715

467

737

515

754

3 188

265 515

5 148 141

Ing. Miloš Zeman
MUDr.Bc. Marek Hilšer, Ph.D.
prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc.,dr.h.c.
Počet voličů
Volilo
Účast v %
Platné hlasy

Do druhého kola volby prezidenta postupují Ing. Miloš Zeman a prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c.
Druhé kolo volby prezidenta se koná ve dnech 26. 1. - 27. 1. 2018.

VÝSLEDKY VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY
ve dnech 26.1. – 27.1.2018
Kandidáti

č.1
Penzion

č.2
Radnice

č.3
Školní
jídelna

č.4
Městský
úřad

č.5
MŠ
Tylova

Žamberk
celkem

Žamberk
celkem
v%

Pardubický
kraj

Česká
republika

Ing. Miloš Zeman

299

196

332

257

353

1 437

41,48

148 793

2 853 390

prof.Ing. Jiří Drahoš, DrSc.,dr.h.c.

472

328

456

301

470

2 027

58,51

134 752

2 701 206

1 058

874

1 105

742

1 118

4 897

410 320

8 362 987

771

526

789

560

823

3 469

284 545

5 569 665

72,87

60,18

71,40

75,47

73,61

70,84

69,27

66,60

Počet voličů
Volilo
Účast v %

Prezidentem republiky byl zvolen
Ing. Miloš Zeman.
JUDr. Jitka Kubová, vedoucí právního odboru
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USNESENÍ RM č. 92
ze dne 02.01.2018

 92/2018-RADA/4577
schvaluje ověřovatelem zápisu RM Ivana Vrkoče.
 92/2018-RADA/4578
schvaluje předložený program jednání RM.
 92/2018-RADA/4579
neschvaluje nabytí pohledávky městem od Stavitelství EU s.r.o., IČ 27521711, se sídlem Vamberk, Husovo
náměstí 99, kterou má Stavitelství EU s.r.o. za dlužníkem NAVIMOR-INVEST S.A., odštěpný závod Praha,
IČ 45770174, v nominální hodnotě 212.411 Kč.

USNESENÍ RM č. 93
ze dne 11.01.2018

 93/2018-RADA/4580
schvaluje ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou.
 93/2018-RADA/4581
schvaluje předložený program jednání RM.
 93/2018-RADA/4582
bere na vědomí
- územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk
k provedení stavby „Žamberk, 2148/2, Veselý - nové OM,
knn, IV-12-2016187“ na pozemcích parc.č. 2148/2, 3877
a 2191 v k.ú. Žamberk
- pozvánku Stavebního úřadu MěÚ Žamberk na závěrečnou kontrolní prohlídku na stavbu „stavební úpravy
pergoly na otevřenou venkovní učebnu“ na pozemku
parč. 315/1 v k.ú. Žamberk
- kolaudační souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk
pro stavbu „stavební úpravy pergoly na otevřenou venkovní učebnu“ na pozemku parč. 315/1 v k.ú. Žamberk
- územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk
k provedení stavby „Žamberk 476, Luštincová - navýšení, SS100“ na pozemcích parc.č. 1371/1 a 1370 v k.ú.
Žamberk
- územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk
k umístění stavby „oplocení“ na pozemku parc. č. 1001/2
v k.ú. Žamberk
- oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o zahájení
územního řízení o umístění stavby „pokládka datového
vedení Žamberk u autobusového nádraží“ na pozemcích v k.ú. Žamberk
- územní rozhodnutí Stavebního úřadu MěÚ Žamberk
o umístění stavby „garáž a sklad zahradního nářadí“ na
pozemku parc.č. 2148/2 v k.ú. Žamberk
- oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o zahájení
územního řízení na stavbu „zahradního přístřešku“ na
pozemku parc.č. 22 v k.ú. Žamberk
- stavební povolení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk na
stavbu „SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk - rekonstrukce a vybavení odborných učeben a dílen“ na pozemcích parc.č. 4289/1, 4763, 2084/1, 2084/5, 2084/20,
2084/3 v k.ú. Žamberk
- územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk k
umístění stavby „veřejné osvětlení - rekonstrukce chodníků a komunikace v k.ú. Žamberk - část D, ul. Zámecká
- etapa 1“” na pozemku parc.č. 3750/3 v k.ú. Žamberk
- oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o upuštění od vydání územního rozhodnutí o umístění stavby
a vydání souhlasu ke zřízení stavby dle §15 ve věci
stavby „rekonstrukce chodníků a komunikace v k.ú.
Žamberk - část D, ul. Zámecká - etapa 1“ na pozemcích
parc.č. 3750/3 a 21/1 v k.ú. Žamberk
- oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby „přístavba
rodinného domu č.p. 35“ na pozemku parc.č. 346
v k.ú. Žamberk
- veřejnou vyhlášku Stavebního úřadu MěÚ Žamberk
územní rozhodnutí o umístění stavby „pokládka datového vedení Žamberk ul. Hluboká + podměstí na
pozemcích parc. č. 3684, 3747/1, 32, 3744/1, 73, 68, 67,
3746, 3715/1 v k.ú. Žamberk.
 93/2018-RADA/4583
bere na vědomí
- rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o povolení
kácení dřevin rostoucích mimo les „1 ks dubu letního,
2 ks olše lepkavé, 1 ks javoru klenu na pozemku parc.č.
1664/5“ v k.ú. Žamberk a uložení náhradní výsadby
- oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení
vodoprávního řízení ve věci vydání stavebního povolení
na stavbu „Kunvald - Rybí farma“ v k.ú. Kunvald
- oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení
správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les „4 ks javoru klenu na pozemku parc.č.
1653/3“ v k.ú. Žamberk
- usnesení odboru ZPZE MěÚ Žamberk ve věci řízení
o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les „6 ks javoru klenu na pozemku parc.č. 1653/3 v k.ú. Žamberk“,
kdy „2 ks jarovu klenu na pozemku parc.č. 1653/3 v k.ú.
Žamberk“ nejsou předmětem řízení

- rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les „1 ks jasanu převislého
na pozemku parc.č. 1659/5“ v k.ú. Žamberk
- rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o povolení
kácení dřevin rostoucích mimo les „4 ks břízy bělokoré
na pozemku parc.č. 3839/1“ v k.ú. Žamberk a uložení
náhradní výsadby
- rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o povolení
kácení dřevin rostoucích mimo les „1 ks jírovce maďalu na pozemku parc.č. 1760/1“ v k.ú. Žamberk a uložení
náhradní výsadby
- rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o povolení
kácení dřevin rostoucích mimo les „1 ks jasanu převislého a 1 ks vrby jívy na pozemku parc.č. 2340/1
v k.ú. Žamberk“
- rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o odvodech
za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
parc.č. 4022 v k.ú. Helvíkovice pro stavbu „novostavba
rodinného domu a souvisejících zpevněných ploch“
- rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o povolení
kácení dřevin rostoucích mimo les „4ks javoru klenu na
pozemku parc.č. 1653/3“ v k.ú. Žamberk
- rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o odvodech
za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
parc.č. 2422/8 v k.ú. Žamberk pro stavbu „novostavba
rodinného domu včetně zpevněných ploch“”
- rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o odvodech
za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
parc.č. 1131/1 v k.ú. Žamberk pro stavbu „zpevněné plochy u rodinného domu“”
- rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o odvodech
za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
parc.č. 2217/16 v k.ú. Žamberk na stavbu „rodinného
domu a zpevněných ploch“.
 93/2018-RADA/4584
bere na vědomí
- výzvu odboru SPDO MěÚ Žamberk k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce na stavbu „Žamberk - most
ev. č. 000420“” SO 201.1, SO 201.2 na pozemcích
v k.ú. Žamberk
- kolaudační souhlas odboru SPDO MěÚ Žamberk
k užívání stavby „Rekonstrukce opěrné zdi a chodníku,
Žamberk ul. Smetanova před č.p. 655“ na pozemcích
parc.č. 713, 714, 743/20, 2695 v k.ú. Žamberk
- kolaudační souhlas odboru SPDO MěÚ Žamberk
k užívání stavby „Realizace šikmých stání v ulici u Polikliniky - rozšíření místní komunikace“ na pozemcích
v k.ú. Žamberk
- kolaudační souhlas odboru SPDO MěÚ Žamberk k užívání stavby „Parkoviště - Tyršova ulice-Žamberk“ a pozemcích parc.č. 265, 266, 267, 3739 v k.ú. Žamberk
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení
zvláštního užívání místní komunikace č. 85c U Polikliniky pro vyhrazené parkovací stání - parkovací karta č. 11
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o dodatečném povolení zvláštního užívání místní komunikace
č. 27d chodník ul. Nádražní u domu č.p. 41 z důvodu odstranění havárie elektrického kabelu
- kolaudační souhlas odboru SPDO MěÚ Žamberk s užíváním stavby „Žamberk - most ev. č. 000420“” SO 201.1,
SO 201.2 na pozemcích v k.ú. Žamberk
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení
zvláštního užívání místní komunikace č. 43c ul. Nad
Muzeem a silnice II/310 pro umístění elektro kabelu NN
v rámci akce „Žamberk, Kostelní č.p. 1500-BILLA-kNN“.
 93/2018-RADA/4585
schvaluje složení komisí pro hodnocení žádostí o poskytnutí dotace z dotačních programů vyhlášených
městem Žamberkem na rok 2018 a hodnocení žádostí o poskytnutí individuální dotace dle podmínek pro
poskytování individuálních dotací vyhlášených městem
Žamberkem na rok 2018:
1. Komise pro hodnocení žádostí o dotace z dotačního
programu „Podpora sportu a tělovýchovy“ a hodnocení žádostí o „Individuální dotace“ obsahově odpovídající okruhu hodnocení dle programu: Petr Halbrštát,
Mgr. Roman Pospíšil, Petr Procházka, Mgr. Šárka
Strnadová, Zděnka Šebková.
2. Komise pro hodnocení žádostí o dotace z dotačního
programu „Podpora volnočasových aktivit“ a „Podpora
kultury“ a hodnocení žádostí o „Individuální dotace“
obsahově odpovídající okruhu hodnocení dle programů: Jaroslava Halbrštátová, Ing. Jana Hlaváčová,
MUDr. Jiřina Jirešová, Mgr. Šárka Strnadová, Mgr. Monika Škodová, A. U.
3. Komise pro hodnocení žádostí o dotace z dotačního
programu „Podpora prevence kriminality“ a hodnocení
žádostí o „Individuální dotace“ obsahově odpovídající
okruhu hodnocení dle programu: Mgr. Dagmar Ducháčková, M. H., Patrik Lauterbach.
4. Komise pro hodnocení žádostí o dotace z dotačního
programu „Podpora sociálních služeb a zdravotnictví“
a hodnocení žádostí o „Individuální dotace“ obsahově odpovídající okruhu hodnocení dle programu:
Mgr. Dagmar Ducháčková, MUDr. Jiřina Jirešová,
Mgr. Miroslava Krajčírová.
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5. Komise pro hodnocení žádostí o dotace z dotačního
programu „Podpora životního prostředí“ a hodnocení
žádostí o „Individuální dotace“ obsahově odpovídající okruhu hodnocení dle programu: Ing. Jaroslava
Červená (jako náhradník Marcela Pokorná), Jaroslava
Halbrštátová, Ing. Alena Hovádková, Blanka Kodytková
(jako náhradník Iveta Dytrtová), Ivan Vrkoč.
6. Komise pro hodnocení žádostí o dotace z dotačního programu „Podpora památkové péče“ a hodnocení
žádostí o „Individuální dotace“ obsahově odpovídající
okruhu hodnocení dle programu: Jiří Dytrt, Bc. Karel
Formánek, Mgr. Petr Hažmuka, D. H., Ing. Bc. Oldřich
Jedlička, M. K.
 93/2018-RADA/4586
- schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na realizaci projektu Nové zázemí na dětském dopravním hřišti - Žamberk z dotačního programu Podpora výstavby
a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji
- ukládá Odboru finančnímu zapracovat do návrhu
rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2018
částku na spolufinancování projektu Nové zázemí na
dětském dopravním hřišti - Žamberk ve výši 156.000 Kč.
Termín: 25.1.2018.
 93/2018-RADA/4587
bere na vědomí informaci o výši daňových převodů
od Finančního úřadu ke dni 31.12.2017, uvedené v tab.
č. 1).
 93/2018-RADA/4588
bere na vědomí plnění rozpočtu příjmů a výdajů města
Žamberka na rok 2017, ke dni 30.11. 2017.
 93/2018-RADA/4589
schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů
města Žamberk pro rok 2017 dle tab. č.1).
 93/2018-RADA/4590
- schvaluje vydání 5 ks parkovacích karet města Žamberka na rok 2018 pro služební vozidla příspěvkové
organizace Centrum sociální péče města Žamberk,
Albertova 357, 564 01 Žamberk
- pověřuje odbor finanční vydáním 5 ks parkovacích
karet příspěvkové organizaci Centrum sociální péče
města Žamberka v termínu do 31.01.2018.
 93/2018-RADA/4591
- bere na vědomí žádost příspěvkové organizace Městské muzeum Žamberk, ČSA 1472, Žamberk, o možnost
pořízení mobilní klimatizace
- schvaluje příspěvkové organizaci Městské muzeum
Žamberk, ČSA 1472, Žamberk, pořízení mobilní klimatizace v ceně do 9.000 Kč, na pořízení bude použit
rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace.
 93/2018-RADA/4592
bere na vědomí informaci příspěvkové organizace
Městské muzeum Žamberk, ČSA 472, Žamberk, o použití fondu odměn v roce 2017.
 93/2018-RADA/4593
bere na vědomí informaci příspěvkové organizace
Středisko volného času ANIMO Žamberk, 28. října 713,
Žamberk, o překročení položky ostatních osobních
nákladů v roce 2017.
 93/2018-RADA/4594
schvaluje mzdový limit Městského úřadu Žamberk
na rok 2018:
- průměrný přepočtený počet pracovníků 75,25,
- mzdový limit 28.312.000 Kč.
 93/2018-RADA/4595
schvaluje mzdové limity zastupitelů na rok 2018:
- mzdový limit zastupitelé uvolnění 1.388.000 Kč,
- mzdový limit zastupitelé neuvolnění 291.000 Kč,
- ostatní osobní náklady 440.000 Kč.
 93/2018-RADA/4596
schvaluje mzdový limit Městského úřadu Žamberk Informační středisko na rok 2018:
- průměrný přepočtený počet pracovníků 2,
- mzdový limit 630.000 Kč,
- ostatní osobní náklady 153.000 Kč.
 93/2018-RADA/4597
schvaluje mzdový limit úseku tělocvična U Žirafy na rok
2018:
- průměrný přepočtený počet pracovníků 1,
- mzdový limit 213.000 Kč,
- ostatní osobní náklady 40.000 Kč.
 93/2018-RADA/4598
schvaluje mzdový limit Městského úřadu Žamberk pracovní náplň „OSPOD“ na rok 2018:
- průměrný přepočtený počet pracovníků 6,75,
- mzdový limit 2.767.000 Kč.
 93/2018-RADA/4599
schvaluje mzdový limit Městského úřadu Žamberk pracovní náplň „Pěstouni“ na rok 2018:
- průměrný přepočtený počet pracovníků 1,5,
- mzdový limit 522.000 Kč.
 93/2018-RADA/4600
schvaluje mzdový limit Města Žamberka pro ostatní
osobní náklady na rok 2018 ve výši 657.000 Kč.

 93/2018-RADA/4601
schvaluje aktualizované znění vnitřní směrnice číslo OS2125 Benefity poskytované zaměstnancům
města a uvolněným zastupitelům, s datem účinnosti
od 15.01.2018.
 93/2018-RADA/4602
- jmenuje členy konkursní komise pro konkursní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy
Žamberk, 28.října 581, ve složení: Jiří Dytrt - předseda
komise, člen určený zřizovatelem, MUDr. Jiřina Jirešová
- člen určený zřizovatelem, H.P. - člen určený ředitelem
Krajského úřadu Pardubice, P.S. - člen, zástupce za stejný typ školy, ředitelka ZŠ Letohrad, Komenského 269,
N.Š. - člen, zástupce za pedagogický sbor školy, E.Š. - člen,
inspektorka České školní inspekce Pardubice, J.Š. - člen,
zástupce školské rady školy. Funkci tajemníka komise vykonává Andrea Fišerová - není členem konkursní komise,
- souhlasí, že ke konkursnímu řízení na pracovní místo
ředitele/ředitelky Základní školy, 28.října 581, přizve
k jednání komise odborníka s hlasem poradním, a to
P.N. - ředitelku Pedagogicko-psychologické poradny
v Ústí nad Orlicí. Není členem konkursní komise.
 93/2018-RADA/4603
- ruší usnesení č. 77/2017-RADA/3844 ze dne 15.06.2017
a č. 80/2017-RADA/3970 ze dne 27.07.2017 ve věci prodeje částí (celkem cca 300 m2) pozemků parc.č. 2422/1 orná půda z celkové výměry 259605 m2 a parc.č. 2430/2
- ost. plocha, ost. komunikace z celkové výměry 103 m2,
vše vedeno na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk.
Žadatel: J. a P. B.
- nedoporučuje zastupitelstvu města prodej částí (celkem cca 300 m2) pozemků parc.č. 2422/1 - orná půda z
celkové výměry 259605 m2 a parc.č. 2430/2 - ost. plocha,
ost. komunikace z celkové výměry 103 m2, vše vedeno
na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk. Žadatel: J. a P.B.
 93/2018-RADA/4604
- schvaluje zřízení věcného břemene na části pozemku
parc.č. 3825 - ost. plocha, ost. komunikace z celkové výměry 5817 m2 vedeného na LV č. 10001 pro obec a k.ú.
Žamberk dle GP č.pl. 3099-5/2016 ze dne 26.07.2017 ve
věci napojení a provozování vodovodní a kanalizační
přípojky a umístění elektro přípojky NN. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a bude zřízeno úplatně.
Výše jednorázové úhrady činí Kč 1.000,--; k této částce
bude připočtena platná sazba DPH.
Žadatel: B. H., A. H., M. Š.
- pověřuje starostu podpisem Smlouvy o uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene ve věci zřízení
věcného břemene na část pozemku parc.č. 3825 - ost.
plocha, ost. komunikace z celkové výměry 5817 m2 vedeného na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk dle GP
č. pl. 3099-5/2016 ze dne 26.07.2017 ve věci napojení
a provozování vodovodní a kanalizační přípojky a umístění elektro přípojky NN. Věcné břemeno se zřizuje na
dobu neurčitou a bude zřízeno úplatně. Výše jednorázové úhrady činí Kč 1.000 Kč; k této částce bude připočtena platná sazba DPH.
 93/2018-RADA/4605
- ruší usnesení číslo 89/2017-RADA/4384 ze dne
16.11.2017
- doporučuje zastupitelstvu města schválit novou cenovou mapu pozemků ve vlastnictví města Žamberka
v k.ú. Žamberk a aktualizovanou verzi Pravidel SAM
3207 (Pravidla - cenová mapa pro návrh prodejních cen
pozemků ve vlastnictví města Žamberka).
 93/2018-RADA/4606
doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části (cca 10 m2) pozemku parc.č. 1603/2 - tr. tr. porost z
celkové výměry 156 m2 vedeného na LV č. 10001 pro
obec a k.ú. Žamberk za kupní cenu dle cenové mapy,
t.j. Kč 250,-/m2. Geometrický plán bude vyhotoven na
náklady žadatele. Žadatel: F. P.
 93/2018-RADA/4607
schvaluje zařazení nově vybudovaných komunikací na
parkovišti v Tyršově ulici do pasportu místních komunikací, a to obslužnou komunikaci jako místní komunikaci
III. třídy pod č. 57c a nový chodník jako místní komunikaci IV. třídy (chodníky) pod č. 48d.
 93/2018-RADA/4608
ukládá Odboru regionálního rozvoje a územního
plánování vyvěsit na úřední desku Městského úřadu
v Žamberku záměr pronájmu pozemku parc.č. 1199/16
- tr. tr. porost o výměře 215 m2 vedeného na LV č. 10001
pro obec a k.ú. Žamberk. Žadatel: R. a Š. V.
Termín: 15.01.2018
 93/2018-RADA/4609
- schvaluje na základě provedeného poptávkového
řízení zadaného v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberkem realizátorem
zakázky „Kompletní administrace a organizace veřejné
zakázky dle zákona 134/2016 Sb. v platném znění ˇRealizace úspor energií - MěÚ č.p.833 Žamberk´ a ´Vestavba
osobní plošiny v č.p. 833, Žamberk III.´“ firmu DABONA
s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou,
IČ: 64826996
- pověřuje starostu podpisem příkazní smlouvy.

 93/2018-RADA/4610
pověřuje Správu budov Žamberk s.r.o. vyhotovením
smlouvy o nájmu ve věci pronájmu nebytových prostor (1 místnost v 1. NP o výměře cca 25 m2) v objektu
č.p. 446 na pozemku parc.č. 831 - zast. plocha a nádvoří o výměře 215 m2, vedeno na LV č. 10001 pro obec
a k.ú. Žamberk na dobu neurčitou. Žadatel: J. B.
 93/2018-RADA/4611
schvaluje
- Smlouvu o pronájmu plochy na umístění reklamy ze
dne 19.04.2013 ve věci pronájmu plochy na umístění
reklamy ve věci reklamního zařízení o rozměrech 0,85
x 4 m na zábradlí u veřejného WC v Zámecké ulici na
pozemku parc.č. 3750/3 - ost. plocha, ost. komunikace
o výměře 1036 m2 vedeného na LV č. 10001 pro obec
a k.ú. Žamberk od 01.01.2018;
- Smlouvu o pronájmu plochy na umístění reklamy ze
dne 15.08.2014 ve věci pronájmu plochy na umístění
reklamy ve věci 2 ks reklamního zařízení o rozměrech
0,80 x 1,80 m na na pozemku parc.č. 1652/1 a na stavbě občanského vybavení č.p. 1358 na pozemku parc.č.
5007 - zast. plocha a nádvoří o výměře 385 m2 v lokalitě
Pod Černým lesem, vše vedeno na LV č. 10001 pro obec
a k.ú. Žamberk od 01.01.2018.
Žadatel: LTL projekt, s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň,
180 00 Praha 8, doručovací adresa: Pizzeria Panský dům,
L. L., Masarykovo náměstí 6, 564 01 Žamberk
- pověřuje starostu podpisem Smlouvy o pronájmu plochy na umístění reklamy ze dne 19.04.2013 ve věci pronájmu plochy na umístění reklamy ve věci reklamního
zařízení o rozměrech 0,85 x 4 m na zábradlí u veřejného
WC v Zámecké ulici na pozemku parc.č. 3750/3 - ost.
plocha, ost. komunikace o výměře 1036 m2 vedeném
na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk od 01.01.2018;
- Smlouvy o pronájmu plochy na umístění reklamy ze
dne 15.08.2014 ve věci pronájmu plochy na umístění
reklamy ve věci 2 ks reklamního zařízení o rozměrech
0,80 x 1,80 m na na pozemku parc.č. 1652/1 a na stavbě občanského vybavení č.p. 1358 na pozemku parc.č.
5007 - zast. plocha a nádvoří o výměře 385 m2 v lokalitě
Pod Černým lesem, vše vedeno na LV č. 10001 pro obec
a k.ú. Žamberk od 01.01.2018. Žadatel: LTL projekt, s.r.o.,
Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8, doručovací
adresa: Pizzeria Panský dům, L. L., Masarykovo náměstí
6, 564 01 Žamberk
- starostu podpisem Dohody o ukončení smlouvy o pronájmu plochy na umístění reklamy ze dne 19.04.2013
ve věci pronájmu plochy na umístění reklamy ve věci
reklamního zařízení o rozměrech 0,85 x 4 m na zábradlí u veřejného WC v Zámecké ulici na pozemku parc.č.
3750/3 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1036 m2
vedeném na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk ke dni
31.12.2017;
- Dohody o ukončení Smlouvy o pronájmu plochy na
umístění reklamy ze dne 15.08.2014 ve věci pronájmu
plochy na umístění reklamy ve věci 2 ks reklamního
zařízení o rozměrech 0,80 x 1,80 m na pozemku parc.č.
1652/1 a na stavbě občanského vybavení č.p. 1358 na
pozemku parc.č. 5007 - zast. plocha a nádvoří o výměře
385 m2 v lokalitě Pod Černým lesem, vše vedeno na LV
č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk ke dni 31.12.2017.
Žadatel: PROJEKT SQUARE s.r.o., Adamovská 1064/7,
Michle, 140 00 Praha 4, doručovací adresa: Pizzeria Panský dům, L. L., Masarykovo náměstí 6, 564 01 Žamberk.
 93/2018-RADA/4612
- schvaluje pronájem části (cca 175 m2) pozemku parc.č.
1199/15 - louka z celkové výměry 307 m2, vedeno na LV
č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk na dobu neurčitou s
výpovědní lhůtou 3 měsíce za výši nájmu Kč 875,-/rok/
celý předmět nájmu. Žadatel: P.H.
- pověřuje
- starostu podpisem Dohody o ukončení Smlouvy
o nájmu ze dne 27.06.2001 ve věci nájmu pozemku
parc.č. 1199/15 - louka o výměře 307 m2, vedeném na
LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk ke dni 31.12.2017.
Žadatel: R. H.
- starostu podpisem Smlouvy o nájmu ve věci pronájmu
části (cca 175 m2) pozemku parc.č. 1199/15 - louka z celkové výměry 310 m2 vedeného na LV č. 10001 pro obec
a k.ú. Žamberk na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
3 měsíce za nájem ve výši Kč 875,-/rok/celý předmět
nájmu od 01.01.2018. Žadatel: P. H.
 93/2018-RADA/4613
- schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti na
části pozemku parc.č. 3724/1 - ost. plocha, ost. komunikace z celkové výměry 3600 m2 vedeného na LV č. 10001
pro obec a k.ú. Žamberk dle Smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti č. IV-12-2015089/VB/3 Žamberk
p.č. 1357/1-Urbásková-kNN v rozsahu dle GP č.pl. 3088533/2017 za jednorázovou náhradu ve výši 1.000Kč,
k této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty
dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby,
t.j. celkem 1.210 Kč; Žadatel: ČEZ Distribuce, a.s., Děčín
v zastoupení společnosti Energomontáže Votroubek
s.r.o., Strojnická 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
- pověřuje starostu podpisem Smlouvy o zřízení věcné-
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ho břemene - služebnosti č. IV-12-2015089/VB/3 Žamberk p.č. 1357/1-Urbásková-kNN ve věci zřízení věcného
břemene - služebnosti na části pozemku parc.č. 3724/1
- ost. plocha, ost. komunikace z celkové výměry 3600
m2 vedeného na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk
v rozsahu dle GP č.pl. 3088-533/2017 za jednorázovou
náhradu ve výši 1.000 Kč, k této částce bude připočtena
daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni
uskutečnění platby, t.j. celkem 1.210 Kč.
 93/2018-RADA/4614
bere na vědomí
- žádost obyvatelů lokality Špitálka o rekonstrukci horní části komunikace Špitálka a pověřuje odbor REUP
zařazením zpracování projektové dokumentace na
„Rekonstrukci komunikace Špitálka“ do návrhu rozpočtu
r. 2018; Žadatel: J. K.
- žádost občanů lokality Špitálka o řešení propojení této
lokality s centrem města komunikací pro pěší a pověřuje místostarostu jednáním s majiteli pozemků;
Žadatel: J. K.
 93/2018-RADA/4615
- schvaluje stavbu sjezdu o šíři 10,25m z pozemku parc.č. 2313/1 - tr. tr. porost o výměře 6097 m2 vedeného na
LV č. 2850 pro obec a k.ú. Žamberk na pozemek parc.č.
3789 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2472 vedený na
LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk dle předložené zastavovací situace. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné
opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované
zvláštním předpisem; Žadatel: D. Š., M. Š.
- pověřuje starostu podpisem stanoviska ve věci stavby
sjezdu o šíři 10,25 m z pozemku parc.č. 2313/1 - tr. tr. porost o výměře 6097 m2 vedeného na LV č. 2850 pro obec
a k.ú. Žamberk na pozemek parc.č. 3789 - ost. plocha,
jiná plocha o výměře 2472 vedený na LV č. 10001 pro
obec a k.ú. Žamberk dle předložené zastavovací situace.
 93/2018-RADA/4616
schvaluje umístění vodovodní a kanalizační přípojky
na části pozemku parc.č. 3789 - ost. plocha, jiná plocha
o výměře 2472 vedeného na LV č. 10001 pro obec
a k.ú. Žamberk dle předložené koordinační situace za
podmínek uvedených v příloze. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel. D. Š., M. Š.
 93/2018-RADA/4617
ukládá Odboru regionálního rozvoje a územního
plánování vyvěsit na úřední desku Městského úřadu
v Žamberku záměr pronájmu nebytových prostor divadelní kavárny v č.p. 39, stavba občanského vybavení Divišovo divadlo na pozemku parc.č. 365, vše vedeno na
LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk; Termín: 15.01.2018.
 93/2018-RADA/4618
- schvaluje dodatek č.7 k pojistné smlouvě číslo
5900008708 se SLAVIA pojišťovnou, a.s., ve věci pojištění odpovědnosti za škodu vozidla KIA STONIC
- pověřuje starostu podpisem dodatku č.7 k pojistné
smlouvě č.5900008708 se SLAVIA pojišťovnou, a.s.
 93/2018-RADA/4619
- ruší ve věci bezúplatného převodu části pozemku parc.č. 3904/2 - ost. plocha, jiná plocha z celkové výměry
1478 m2 vedeného na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk usnesení č. 51/2016-RADA/2570 ze dne 28.07.2016
a č. 53/2016-RADA/2672 ze dne 25.08.2016.
Žadatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125,
Pardubice - Staré Město, 530 02 Pardubice
- ukládá Odboru regionálního rozvoje a územního
plánování vyvěsit na úřední desku Městského úřadu
v Žamberku záměr směny dílu „i“ (parc.č. 4289/2) o výměře 19 m2 na Město Žamberk, dílu „g“ (parc.č. 3904/2)
o výměře 16 m2, dílu „a“ (parc.č. 3904/2) o výměře 17 m2,
dílu „c“ (parc.č. 3904/2) o výměře 112 m2, dílu „e“ (parc.č. 3904/2) o výměře 110 m2 a dílu „f“ (parc.č. 3904/16)
o výměře 8 m2 na Pardubický kraj, vše dle GP č. pl.
3046/474/2016 ze dne 18.01.2017 v obci a k.ú. Žamberk.
Žadatel: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 530 02
Pardubice; Termín: 15.01.2018.
 93/2018-RADA/4620
- schvaluje dodatek č.8 k pojistné smlouvě číslo
5900008243 se SLAVIA pojišťovnou, a.s., ve věci havarijního pojištění osobního automobilu KIA STONIC
- pověřuje starostu podpisem dodatku č.8 k pojistné
smlouvě č.5900008243 se SLAVIA pojišťovnou, a.s.
 93/2018-RADA/4621
souhlasí se vstupem do pozemku parc.č. 3714 - ost.
plocha, jiná plocha o výměře 2271 m2 vedeného na LV
č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk z důvodu napojení na
stávající vedení vodovodu a kanalizace k novostavbě
rodinného domu na pozemku parc.č. 1171/2 - tr. tr. porost o výměře 1152 m2 vedeném na LV č. 4301 (žadatel)
dle předložené situace - přípojky/vedení inž. sítí za podmínek uvedených v příloze.
Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného
orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem.
Žadatel: V.N.

 93/2018-RADA/4622
- bere na vědomí rezignaci L. Š. na členství v komisi
pro MPZ Žamberk, ke dni 31. 01. 2018
- bere se souhlasem na vědomí pokračování předsednictví komise pro regeneraci MPZ Žamberk Karla
Formánka, referenta památkové péče MěÚ Žamberk,
od 01. 01. 2018
- jmenuje novým členem komise pro regeneraci MPZ
Žamberk W. K., faráře ŘKF Žamberk, od 01.02.2018.
 93/2018-RADA/4623
- schvaluje ukončení nájmu dle Smlouvy o nájmu ze
dne 19.02.2001 na část pozemku parc.č. 2336/2 - orná
půda o výměře 70 m2 vedeném na LV č. 10001 pro obec
a k.ú. Žamberk dohodou ke dni 31.12.2017. Žadatel: P. M.
- pověřuje starostu podpisem dohody ve věci ukončení
nájmu dle Smlouvy o nájmu ze dne 19.02.2001 na část
pozemku parc.č. 2336/2 - orná půda o výměře 70 m2
vedeného na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk dohodou ke dni 31.12.2017.
 93/2018-RADA/4624
schvaluje rozhodnutí o volbě metody pro prodej bytů
v majetku města vypracování znaleckých posudků ceny
obvyklé porovnávací metodou s tím, že případné rozhodnutí o odchylce od ceny obvyklé z důvodu právního
omezení (obsazenosti bytu) je v pravomoci zastupitelstva města.
 93/2018-RADA/4625
zamítá námitky ke zřízení věcného břemene služebnosti stezky a cesty na části pozemku parc.č. 2897/12 - orná
půda o výměře 4281 m2 vedeném na LV č. 10001 pro
obec a k.ú. Žamberk pro Hanu Šebkovou, bytem Polsko
428, 564 01 Žamberk. Žadatel: B.H., M.Š., A.H., J.M.
 93/2018-RADA/4626
souhlasí jako vlastník pozemků parc.č. 686/46 - orná
půda o výměře 63 m2 a parc.č. 686/47 - orná půda o výměře 145 m2, vše vedeno na LV č. 10001 pro obec a k.ú.
Žamberk se stavbou nového plynového domovního
plynovodu na vedlejším pozemku parc.č. 686/30 - ost.
plocha, jiná plocha o výměře 1095 m2 vedeném na LV
č. 3266 pro obec a k.ú. Žamberk dle předložené situace.
Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného
orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem.
Žadatel: Suroviny Plundra s.r.o., Nádražní 1560, 564 01
Žamberk.
 93/2018-RADA/4627
- schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5 000
Kč dle Pravidel SAM 3221 pro narozené dítě, a to: dle
přílohy
- pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
 93/2018-RADA/4628
bere na vědomí informaci odboru PRAV o žádostech
o poskytnutí informací.
 93/2018-RADA/4629
- schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Žamberkem
a Ing. Karlem Solničkou, IČ 87987287, Žamberk, Masarykovo náměstí 88
- pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
 93/2018-RADA/4630
bere na vědomí výpověď smlouvy o provozování sítě
televizních kabelových rozvodů podanou společností UPC Česká republika, s.r.o., IČ 00562262, se sídlem
Praha 4, Závišova 5.
 93/2018-RADA/4631
- bere na vědomí informací vedoucích odborů FIN, PRAV
a REUP o splněných usneseních č. 4063/17, 4066/17,
4086/17, 4096/17, 4097/17, 4099/17, 4100/17, 4105/17,
4109/17, 4110/17, 4113/17, 4114/17, 4116/17, 4117/17,
4118/17, 4120/17, 4121/17, 4123/17, 4124/17, 4128/17,
4129/17, 4130/17, 4131/17, 4141/17, 4142/17, 4143/17,
4145/17, 4146/17, 4147/17, 4149/17, 4151/17, 4155/17,
4156/17, 4158/17, 4159/17, 4162/17, 4164/17, 4165/17,
4168/17, 4170/17, 4171/17, 4172/17, 4176/17, 4177/17,
4178/17, 4180/17, 4183/17, 4184/17, 4190/17, 4196/17,
4198/17, 4205/17, 4206/17, 4207/17, 4222/17, 4230/17,
4231/17, 4234/17.
 93/2018-RADA/4632
- schvaluje kalkulaci cen na sběrný dvůr pro rok 2018
- pověřuje starostu podpisem kalkulace cen na sběrný
dvůr; Termín: 30.01.2018.
 93/2018-RADA/4633
- schvaluje dodatek č. 7 ke smlouvě o svozu a uložení
kontejneru na komunální odpad od občanů města
Žamberka ze dne 03.05.2004 mezi městem Žamberkem
a společností TS ŽAMBERK s.r.o
- pověřuje starostu podpisem dodatku č. 7;
Termín: 30.01.2018.
 93/2018-RADA/4634
- schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě o rovnání materiálu ve velkoobjemových kontejnerech na odpad ze dne
03.05.2004 mezi městem Žamberkem a společností TS
ŽAMBERK s.r.o
- pověřuje starostu podpisem dodatku č. 5;
Termín: 30.1.2018.
 93/2018-RADA/4635
- schvaluje smlouvu o dílo na převzetí odpadů katego-

rie ostatní, příležitostné zajištění svozu, dotřídění komunálních odpadů uzavřenou mezi městem Žamberkem
a společností Suroviny Plundra s.r.o
- pověřuje starostu podpisem smlouvy;
Termín: 30.1.2018.
 93/2018-RADA/4636
- schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zajištění
svozu, dotřídění a předání k recyklaci vytříděných složek komunálního odpadu, jehož původcem je město
Žamberk se společností Komunální služby s.r.o. Jablonné nad Orlicí
- pověřuje starostu podpisem dodatku;
Termín: 30.1.2018.
 93/2018-RADA/4637
schvaluje kácení 2 ks jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) a 1 ks javoru klenu (Acer pseudoplatanus) na pozemku parc.č. 3761/4 v k.ú. Žamberk; kácení 1 ks vrby jívy
(Salix caprea) na pozemku parc.č. 1659/5 v k.ú. Žamberk
za podmínky, že subjekt, který provede kácení, zajistí plnění povinností hospodářského subjektu podle zákona
č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků
na trh, včetně jejich prováděcích předpisů (Systém náležité péče) a zajistí odpovídající náhradní výsadbu za
pokácené dřeviny (vyjma vrby). Dřevní hmota zůstává
v majetku vlastníka pozemku (města Žamberka).
Žadatel: TS ŽAMBERK s.r.o., Zemědělská 1052, 564 01
Žamberk. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem
(např. zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů).
 93/2018-RADA/4638
- schvaluje využít předloženou nabídku společnosti
SAFE TREES, s.r.o., Rosice, na vyhodnocení zdravotního
stavu dřevin na veřejných prostranstvích a pozemcích
ve vlastnictví města Žamberka a návrhem péče
- pověřuje odbor životního prostředí a zemědělství dalším jednáním se společností SAFE TREES, s.r.o., Rosice,
včetně předložení návrhu na ohodnocení dřevin (seznamem pozemků a stromů); Termín: 30.01.2018.
 93/2018-RADA/4639
- schvaluje Přílohu č. 2 ke smlouvě o využívání systému
stanoveného obcí pro nakládání s komunálním odpadem od roku 2018, R. J.
- pověřuje starostu podpisem přílohy č. 2;
Termín: 30.01.2018.
 93/2018-RADA/4640
- schvaluje dodatek č. 2 Smlouvy na provádění kontrol
a revizí vyhrazených elektrických zařízení, hromosvodů
a elektr. spotřebičů s K. N., Šedivec
- pověřuje Jiřího Dytrta podpisem dodatku č. 2 smlouvy.
 93/2018-RADA/4641
- souhlasí s prodloužením termínu vyklizení zařízení
staveniště firmou Navimor-Invest S.A. na pozemku
p.č. 1193/22 v k.ú. Žamberk do 28.02.2018.
 93/2018-RADA/4642
bere na vědomí zápis z jednání dopravní komise
v prosinci 2017.
 93/2018-RADA/4643
souhlasí
- s doporučením dopravní komise zrcadlo na výjezdu
z Tyršovy ulice na silnici I/11 na pozemek 1945/1 neumisťovat, a to z důvodu, že je v současné době zpracovaná projektová dokumentace na úpravu této křižovatky a dojde tak v budoucnu k její celkové úpravě
- s doporučením dopravní komise prořezat zeleň v zatáčce pod silnicí I/11 za účelem zpřehlednění situace na
křižovatce a pověřuje realizací této úpravy odbor REUP.
 93/2018-RADA/4644
bere na vědomí informaci finančního odboru, oddělení školství k vymezení funkčního období ředitelů škol
a školských zařízení v Žamberku, tzv. šestileté období,
a možnosti, které může zřizovatel učinit.
 93/2018-RADA/4645
bere na vědomí výroční zprávu Komise pro zahraniční
styky za rok 2017.
 93/2018-RADA/4646
neschvaluje spolupráci mezi Parlamentními listy.cz
a městem Žamberkem.
 93/2018-RADA/4647
bere na vědomí sdělení obyvatel lokality kolem sportovního areálu Kotel k pronájmu areálu na základě
usnesení RM č. 85/2017/4215.
 93/2018-RADA/4648
- bere na vědomí návrh slunečních hodin pro město
Žamberk zpracovaný J. P.
- schvaluje zapracování akce do návrhu rozpočtu příjmů
a výdajů města Žamberka na rok 2018.
 93/2018-RADA/4649
bere na vědomí vyúčtování Žamberských listů
za rok 2017.
Zpracovala Bc. Kamila Borovičková,
kancelář starosty města
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Chystané změny
ve vydávání
osobních dokladů
Dne 1. července 2018 nabyde účinnosti zákon
č. 195/2017 Sb., kterým se mění zákon 328/1999
Sb., o občanských průkazech (dále jen OP) a zákon
č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech (dále jen
CD). V následujících řádcích najdete informace o některých změnách, které občany v souvislosti s touto
novelou čekají.
Bude zahájeno plošné vydávání OP s kontaktním
elektronickým čipem a změny se dotknou i vydávání osobních dokladů ve zkrácené lhůtě. Doklady
vydané do 1.7.2018 zůstanou platné. Tento zákon
ukončí vydávání OP se strojově čitelnými údaji bez
elektronického kontaktního čipu a OP bez strojově
čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíce z důvodu ztráty, odcizení, poškození, zničení nebo po zrušení údaje o místu trvalého pobytu. OP bez strojově
čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíce bude
vydáván pouze v souvislosti s výkonem volebního
práva.
Nově bude zavedeno vydávání OP a CD ve zkrácené lhůtě, a to do 24 hodin a do 5 pracovních dnů.
Žádost o vydání dokladů ve zkrácené lhůtě pak
občan bude moci podat i na Ministerstvu vnitra ČR.
Doklady vydávané ve lhůtě do 24 hodin bude možné převzít POUZE u Ministerstva vnitra ČR.
Občan bude moci v žádosti o doklady uvést telefonní číslo nebo e-mail pro účely zaslání informace
o možnosti převzetí vyhotoveného dokladu - informuje ho Ministerstvo vnitra ČR.
Při převzetí OP bude moci občan zadat identifikační osobní kód (IOK) a deblokační osobní kód (DOK),
IOK slouží k aktivaci identifikačního certifikátu,
bude využíván při vzdálené autentizaci držitele
a k přístupu k identifikačním údajům. DOK bude sloužit
k odblokování přístupu k identifikačnímu certifikátu v případě, že si ho držitel po třetím chybném
zadání zablokuje. Bezpečnostní osobní kód (BOK) se
bude nadále zadávat a bude sloužit k autentizaci při
prezenčním (fyzickém) ztotožnění.
Informace k současným lhůtám vydávání osobních
dokladů
Rádi bychom občany upozornili, že do doby účinnosti novely zákonů o OP a CD platí dosavadní lhůty
pro vydávání osobních dokladů. Tedy lhůta pro vydání OP se strojově čitelnými údaji a OP se strojově
čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem
činí 30 dnů od podání žádosti. OP bez strojově čitelných údajů lze vydat pouze z důvodu ztráty, odcizení, poškození, zničení OP nebo po zrušení údaje
o místu trvalého pobytu nebo z důvodu výkonu
volebního práva, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne
podání žádosti.
Lhůta pro vydání cestovního pasu je také 30 dnů
od podání žádosti, pokud se jedná o standardní
pas. Cestovní pas ve zkrácené lhůtě (tzv. pas „blesk“)
se vydává do 6 pracovních dnů. Zdůrazňujeme, že
tento pas „blesk“ NENÍ MOŽNÉ v současné době vydat ve lhůtě kratší a apelujeme proto na občany, aby
si platnost svých cestovních dokladů zkontrolovali
s dostatečným časovým předstihem před plánovanou cestou do zahraničí.
Služba občanům
V souvislosti s vydáváním OP také informujeme,
že v současné době je možné využít tzv. off-line
pořízení žádosti a převzetí OP, kdy referentky Oddělení správního Městského úřadu Žamberk vyjíždějí
za lidmi do léčeben, penzionů s pečovatelskou
službou, popř. do domácího prostředí. Tato služba
je však poskytována pouze v odůvodněných případech, kterými jsou vážné zdravotní důvody, vysoký věk žadatele apod. Službu lze objednat osobně
nebo telefonicky na MěÚ Žamberk, konkrétní podmínky off-line žádosti domluví referentky s klienty,
popřípadě s jejich rodinnými příslušníky.
M. Valachová, DiS.,
referentka správního oddělení

