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INFORMACE PRO OBČANY MĚSTA KDYNĚ
V SOUVISLOSTI S PŘIJATÝMI KRIZOVÝMI OPATŘENÍMI
VLÁDY ČR ZE DNE 15. BŘEZNA 2020:
Vzhledem k četným dotazům veřejnosti uvádíme, že vedení města doposud nejsou
známy žádné pozitivní případy nákazy virem SARS CoV-2 na území města Kdyně
vč. území spádových obcí. Důrazně přesto žádáme všechny obyvatele města Kdyně
o maximální možné respektování všech vládních opatření a vzájemnou ohleduplnost
a toleranci. Veškeré činnosti, které v současné době ve veřejném prostoru můžete
omezit či vynechat, určitě tak z čistě preventivních důvodů učiňte - nejen s ohledem
na zdraví své, ale i zdraví svých blízkých.
Městský úřad Kdyně bude, stejně jako další instituce, maximálně vstřícný ve věci
platby poplatků, zejm. tedy místního poplatku ze psa, který je dle vyhlášky
splatný již k 31. 3. 2020. Za účelem plateb poplatků za současného nouzového
stavu nemusíte na MěÚ Kdyně docházet. Splatnost tohoto i dalších poplatků
bude posunuta. Snažte se, prosím, v těchto dnech k jakýmkoliv platbám, které musíte
realizovat, využívat přednostně bankovní převody z Vašeho internetového
bankovnictví, tedy z pohodlí domova. Snažme se společně co nejvíce omezit nejen
návštěvy úřadů, ale také návštěvy poštovních poboček a bankovních ústavů
s ohledem na zaměstnance, kteří zde pracují a jsou stále ve styku s velkým
množstvím osob.
Občanům s ohledem na zdraví a minimalizaci rizika nákazy virem SARS CoV-2
doporučujeme:
 maximálně omezit pohyb na veřejnosti jen na skutečně nezbytně nutné
záležitosti – nákup potravin, léků, nezbytného drogistického zboží, apod.
 při pohybu na veřejnosti dodržovat odstupy ve vzdálenosti 2 metrů od dalších
osob
 občanům, kteří spadají do nejrizikovější skupiny ohrožení nákazou virem SARS
CoV-2 doporučujeme neopouštět své domovy – k nákupu potravin, léků a
dalších nezbytně nutných potřeb je možné využít služby nákupu potravin a léků,
která je zajišťována ve spolupráci s organizací „Doma ve Kdyni – centrum






sociálních služeb“. Informace k této službě jsou dostupné na webových i
facebookových stránkách města Kdyně, na letácích ve veřejném prostoru,
případně na tel. 725 834 802
při platbách upřednostňovat bezhotovostní platební styk
zvýšenou konzumaci ovoce, zeleniny, příp. vitaminových doplňků
nosit roušky, příp. jiné ochranné pomůcky
dbát na zvýšenou hygienu a dezinfekci (důsledné mytí rukou, dezinfekce
pracovního prostředí, apod.)

Děkujeme Vám, občanům města Kdyně, že jste k sobě v tyto nelehké dny
ohleduplní a respektujete krizová opatření stanovená Vládou ČR. Myslete
zejména na své rodiče, prarodiče či nemocné osoby ve vašem okolí, pro které
by nákaza tímto virem mohla být smrtelná.
Vzhledem k dynamickému vývoji současné situace doporučujeme všem občanům
města Kdyně sledovat aktuální dění prostřednictvím sdělovacích prostředků a různých
dostupných informačních kanálů. Pravidelně se pro Vás snažíme aktualizovat také
webové stránky města Kdyně (www.kdyne.cz) a facebookové stránky (“Město Kdyně“).
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