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OČKOVÁNÍ 

INFORMACE K OČKOVÁNÍ PROTI KORONAVIRU 

Jak se mohu k očkování přihlásit 

 Od 15. ledna 2021 se mohou k očkování přihlašovat obyvatelé České republiky, kteří jsou 

starší 80 let. 

 Registrace k očkování a rezervace termínů probíhá za pomoci centrálního rezervačního 

systému na adrese crs.uzis.cz. 

 S registrací mohou pomoct jak rodinní příslušníci, tak bezplatná linka 1221. 

 Systém podle zadaných údajů (např. věk, zdravotní stav) určí prioritu a přidělí zájemci 

termín očkování. 

 Dle typu vakcíny proběhne očkování v jednom nebo dvou termínech 

 Pokud je bezprostředně po vaší registraci kapacita vámi vybraného očkovacího místa již 

naplněna, využijte v následujících dnech pro rezervaci termínu očkování 

odkaz: reservatic.com/ockovani. 

Volné kapacity jsou aktualizovány jednou za 24 hodin, pro rezervaci je třeba mít k dispozici 

kód PIN2, který jste obdrželi při registraci. 

Co si vzít na očkovací místo? 

 Po obdržení termínu očkování a výběru očkovacího místa si k samotnému očkování 

přineste občanský průkaz a kartičku pojišťovny. V případě, že patříte do některé z 

prioritizovaných skupin, je možné, že bude ještě vyžadováno např. potvrzení 

zaměstnavatele, služební průkaz či lékařská zpráva aj. 

 ZDE je ke stažení Dotazník před očkováním proti covid-19, který pro urychlení procesu 

můžete vzít s sebou již vyplněný na očkovací místo. 

  

Informace pro imobilní občany: 

 Tyto osoby budou v případě zájmu o očkování očkovány prostřednictvím svých praktických 

lékařů. Zájemci o očkování kontaktují svého praktického lékaře. Termín očkování se v tuto 

chvíli odhaduje na přelomu března/dubna 2021 v závislosti na očkovacích látkách 

společnosti AstraZeneca 

  

Očkování v Pardubickém kraji 

 V pátek 15. 1. byl spuštěn centrální registr pro očkování na adrese crs.uzis.cz. Pro pomoc 

s registrací k očkování proti Covid 19 volejte krajskou infolinku 466 026 466. Bude 

v provozu PO + ST 8 – 17 a v ÚT, ČT, PÁ 8 – 14. Pro další informace volejte centrální linku 

1221 

 V pondělí 18. ledna kraj zkušebně zahájí provoz velkokapacitního vakcinačního centra 

v sále Jana Kašpara v Pardubicích. Jeho provozní doba bude zpočátku 8 hodin denně 5 

dnů v týdnu a v následném ostrém provozu od 1. února pak 12 hodin denně 7 dnů v týdnu. 

Personál bude zajištěn zčásti z Nemocnice Pardubického kraje. 

 1. února zahájíme provoz očkovacích center II. typu v Pardubicích, Chrudimi, Litomyšli, 

Svitavách a v Ústí nad Orlicí mimo areály nemocnic. Do tohoto data bude očkování 

http://registrace.mzcr.cz/
https://reservatic.com/ockovani
https://www.nempk.cz/uploads/statictext/14/doc/dotaznik-ockovani-final.pdf
http://registrace.mzcr.cz/


probíhat v nemocničních areálech. Centra budou otevřena 8 hodin denně 5 dnů v týdnu. Ve 

fázi IA dle státní strategie očkování budou očkováni profesní zdravotničtí pracovníci a klienti 

domovů pro seniory. V této fázi budou očkováni také občané nad 80 let věku z řad 

veřejnosti. 

 Pravděpodobně 1. 3. otevřeme dle potřeby další vakcinační centra vybudovaná ve městech 

s rozšířenou působností pro fázi IB. Jednáme o tom s jejich starosty a starostkami. 

 S prosbou o spolupráci ve vakcinačních centrech jsme oslovili všeobecné praktické lékaře 

pro dospělé, praktické lékaře pro děti a dorost, ambulantní specialisty a stomatology, i jejich 

zdravotní sestry, aby nám v očkovacích centrech vypomáhali 

 Naším cílem je proočkování co největšího počtu obyvatelstva našeho kraje v co nejkratším 

čase. Řídíme se vládní strategií očkování a jsme závislí na dodávkách vakcín ze strany 

státu. Provoz . Provoz očkovacích center mohou případně narušit nepravidelné dodávky 

vakcín do kraje. 

Umístění očkovacích center 

Pardubice 

 Budova Krajského úřadu Pardubického kraje, sál Jana Kašpara, Komenského nám. 120, 

Pardubice 

 Od 25. ledna je pro objednané k očkování vyčleněno 50 parkovacích míst na Tyršově a 

Vrchlického nábřežích v Pardubicích 

Chrudimská nemocnice 

 Přízemí budovy monobloku, od hlavního vstupu do nemocnice vlevo (prostory ortopedické 

ambulance) – mapa  

Orlickoústecká nemocnice 

 Přízemí budovy D (interní oddělení, prostory kardiologické ambulance) – mapa  

Litomyšlská nemocnice 

 Přízemí budovy N (monoblok, prostory neurologické ambulance) – mapa  

Svitavy 

 Multifunkční kulturní centrum Fabrika, Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy 

Informace k očkování praktickými lékaři 

 V současné době probíhá očkování vakcínou od společnosti Pfizer, a to 

centralizovanou formou v očkovacích centrech, kterých je v Pardubickém kraji pět. Dle 

informace od Ministerstva zdravotnictví je přechod do decentralizované formy očkování 

prostřednictvím ordinací praktických lékařů možný až s příchodem vakcíny od společnosti 

Astra Zeneca. 

 Jelikož nejsme kompetentní ke stanovení metodiky nakládání s vakcínou, požádali 

jsme Ministerstvo zdravotnictví o zcela jasnou informaci, jelikož není možné, aby bylo 

s vakcínou nakládáno jinak, než udává výrobce. Pokud budou jasně stanovená pravidla pro 

očkování praktickými lékaři v jejich ordinacích, jsme připraveni je následovat. 

 

Zdroj: Pardubický kraj - Očkování (pardubickykraj.cz) 

https://chrudim.nempk.cz/orientacni-mapa
https://usti.nempk.cz/orientacni-mapa
https://litomysl.nempk.cz/orientacni-mapa
https://www.pardubickykraj.cz/ockovani


Covid-19 v obci Moravská Třebová (05.01. - 04.03.2021) 

V obci je aktuálně pozitivních 122 osob. To je 1 226,4 osob na 100 tisíc obyvatel. 

Zdroj: (nery.cz) , u přesnění viz níže 
 
 

Den Incidence 
(nárůst) 

Prevalence 
(aktuálně nemocných) 

04. 03. 0 122 

03. 03. 11 122 

02. 03. 14 111 

01. 03. 20 97 

28. 02. 0 81 

27. 02. 1 81 

26. 02. 8 83 

25. 02. 15 90 

24. 02. 7 86 

23. 02. 9 79 

22. 02. 8 70 

21. 02. 0 64 

20. 02. 3 74 

19. 02. 8 81 

18. 02. 8 95 

17. 02. 6 99 

16. 02. 18 93 

15. 02. 6 75 

14. 02. 0 78 

13. 02. 0 90 

12. 02. 5 99 

11. 02. 9 112 

10. 02. 15 107 

09. 02. 20 95 

08. 02. 10 77 

07. 02. 0 77 

06. 02. 1 81 

05. 02. 14 85 

04. 02. 11 79 

03. 02. 10 73 

02. 02. 16 64 

01. 02. 2 51 

31. 01. 1 50 

30. 01. 6 52 

29. 01. 8 50 

28. 01. 6 45 

https://obce.nery.cz/pardubicky-kraj/svitavy/moravska-trebova/


Den Incidence 
(nárůst) 

Prevalence 
(aktuálně nemocných) 

27. 01. 4 41 

26. 01. 7 39 

25. 01. 4 33 

24. 01. 1 35 

23. 01. 3 38 

22. 01. 3 37 

21. 01. 1 37 

20. 01. 3 46 

19. 01. 3 44 

18. 01. 4 44 

17. 01. 0 49 

16. 01. 2 53 

15. 01. 7 67 

14. 01. 4 65 

13. 01. 4 72 

12. 01. 4 74 

11. 01. 7 71 

10. 01. 1 64 

09. 01. 5 67 

08. 01. 7 67 

07. 01. 8 64 

06. 01. 14 61 

05. 01. 6 48 

 

Data byla převzata od Ministerstva zdravotnictví, konkrétně od ÚZIS. Jsou aktualizována 2x denně a jsou úředníky upravována i zpětně.  

Soubor s daty je volně ke stažení z webu ÚZIS https://share.uzis.cz/s/dCZBiARJ27ayeoS. 

 

https://share.uzis.cz/s/dCZBiARJ27ayeoS


MORAVSKO
TŘEBOVSKÁ DSP

DOPROVOD S PŘEPRAVOU poskytují Sociální služby 
města Moravská Třebová prostřednictvím pečovatelské 
služby ve spolupráci s městem Moravská Třebová

Pro koho?
Osoby pobírající starobní nebo invalidní důchod, ZTP, 
ZTP/P, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické 
osoby a kteří žijí na území města Moravská Třebová.

Kdy?
Od pondělí do pátku mimo státních svátků od 6:30 
do 14 hod

Odkud kam?
Naši pracovníci vám nabídnou doprovod a následně 
odvoz odkudkoli a kamkoli na území města Moravská 
Třebová a jeho místních částí (Udánky, Sušice, Boršov).

Jak postupovat?
Registrace
Před prvním poskytnutím služby je nutné zavedení 
Pečovatelské služby. Schůzku, na které bude uzavřena 
smlouva mezi žadatelem a poskytovatelem je vhodné 
si domluvit vždy předem telefonicky na číslech:
731 151 805, 731 521 834

Uskutečnění doprovodu a přepravy
Službu bude možné si objednat vždy alespoň den 
předem od 6:30 do 14 hodin. Pracovník pečovatelské 
služby vyzvedne uživatele v místě jeho bydliště, 
doprovodí ho do služebního vozu, zaveze na potřebné 
místo a zase zpět domů.

Za kolik?
Doprovod, který je účtován podle platného ceníku
dle zákona + cena jízdy 20 Kč.

Mohu využít i jiné služby?
Zajisté. Stáváte se registrovaným klientem, který
má nárok využít i dalších služeb jako např. pomoc
s nákupem, doprovod k lékaři, úklid, dovoz obědů, 
pomoc se zajištěním osobní hygieny nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu ve středisku osobní 
hygieny apod. Se vším budete seznámeni při podávání 
žádosti o poskytování pečovatelské služby.



Rekonstrukce ulice Lanškrounská pokračuje 
Pardubický kraj v letošním roce dokončí závěrečnou část celkové rekonstrukce vozovky v ulici Lanškrounská a v 

Sušicích. Stavební práce budou probíhat ve třech etapách. Od úterý 6. dubna 2021 musí řidiči kvůli úplné uzavírce 

úseku Na Stráni – Nádražní počítat s objízdnou trasou. Děkujeme za trpělivost během oprav. (Zdroj: web města 

duben 2021) 

Celková rekonstrukce vozovky proběhne v termínu 6. dubna – 17. září 2021 v úseku od křižovatky s ulicí Na Stráni 

po železniční přejezd mezi Sušicemi a Starým Městem. Investorem je Pardubický kraj, stavební práce provádí ve 

třech etapách společnost EUROVIA CS, a.s. Po dokončení prací proběhne výsadba stromů podél komunikace. Město 

Moravská Třebová souběžně s uvedenými opravami provede rekonstrukci části chodníku poblíž křižovatky s ulicí 

Nádražní. Aktuální detailní informace naleznete vždy na webových stránkách města a v Mobilním rozhlasu. 

Zodpovědná osoba: Ing. Martin Beránek, hlavní stavbyvedoucí, tel: 731 601 578, e-mail: martin.beranek@eurovia.cz 

 

I. ETAPA od 6. 4. do 27. 6. 2021 

Úplná uzavírka od křižovatky s ulicí Na Stráni po křižovatku s ulicí Nádražní. Pohyb chodců po chodníku zůstane i 

nadále bez omezení. 

Technické služby z důvodu rekonstrukce vozovky a omezeného přístupu k nemovitostem žádají obyvatele ulice 

Lanškrounská bydlící v úseku od č. p. 99 po č. p. 133 vč., aby v rámci svozu komunálního odpadu přistavili 

popelnice ke kontejnerovému stání v ulici Garážní, nebo na křižovatku s ulicí Nádražní poblíž vlakového nádraží. 

 

Objízdná trasa pro místní dopravu a linkový BUS – 9. května, Sluneční, Tyršovu a Nádražní. 

Objízdná trasa pro zásobování – Svitavská, J. K. Tyla a Nádražní. V rámci tohoto úseku v části Udánky bude 

provoz řízen pomocí světelné signalizace s délkou 350 m. 

Objízdná trasa pro tranzit – povede přes Staré Město, dále po komunikaci III /36820 přes Dětřichov u Moravské 

Třebové a po silnici I/35. Zastávka BUS Lanškrounská bude v obou směrech dočasně zrušena, a to bez náhrady. 



 

II. ETAPA od 6. 4. do 27. 6. 2021 

Částečná uzavírka od křižovatky s ulicí Nádražní po odbočku k ZAPA beton. Provoz na tomto úseku bude řízen 

světelnou signalizací s délkou 610 m. Bude zachován průjezd 2,75 m. Zastávka BUS Rozc. žel. st. 0.1,  bude v obou 

směrech dočasně přesunuta před zábor do ulice Nádražní. Pohyb chodců po chodníku zůstane i nadále bez omezení. 

Prosíme řidiče o trpělivost při čekání na semaforech. Alternativní objízdná trasa není možná, zadní cesta nad Sušicemi 

je uzavřena z důvodu stížností místních rezidentů na hluk a nadměrný provoz vozidel nerespektujících dopravní 

značení. 

 

 
Průjezd zadní cestou nad Sušicemi zakázán 

 

Technické služby z důvodu rekonstrukce vozovky a omezeného přístupu k nemovitostem žádají obyvatele ulice 

Lanškrounská bydlící v úseku od č. p. 99 po č. p. 133 vč., aby v rámci svozu komunálního odpadu přistavili 

popelnice ke kontejnerovému stání v ulici Garážní, nebo na křižovatku s ulicí Nádražní poblíž vlakového nádraží.   



 

III. ETAPA od 28. 6. do 17. 9. 2021 

Od odbočky k ZAPA beton po železniční přejezd. Podrobnosti k objízdným trasám budou upřesněny po dohodě se 

zhotovitelem stavebních prací. 



 

 

 



KČT TJ Slovan Moravská Třebová 
zve na 54. ročník 

PĚŠÍ VYCHÁZKA:
krátka trasa - 6 km (pro děti) 

delší trasa - 14km

ZDRÁVI DOŠLI! 

SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ

BLIŽŠÍ POKYNY A INFORMACE NAJDETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH:

HTTPS://KCTMT.WEBNODE.CZ/VANDR-SKRZ-MALO-HANO-2021/

ON-LINEKdy?

Jak?

Kde? Během pochodu je 

nutno dodržovat

všechna platná 

protiepidemiologická 

opatření

okolí 

Mor.

Třebové

kdykoli
od 2.4. 2021

do 11.4.2021







 

 

Ministerstvo dopravy 

Elektronické podání žádosti o řidičský průkaz 

Informace pro žadatele 

O co, jak a kde lze zažádat? 

 Možnost podání žádosti o výměnu řidičského průkazu máte po přihlášení do Portálu 

občana (https://obcan.portal.gov.cz/prihlaseni) v případě uplynutí platnosti nebo 

blížícího se konce platnosti Vašeho řidičského průkazu, ne však dříve než 90 dnů před 

koncem platnosti. 

 

 Podmínkou pro podání žádosti je mít přístup do Portálu občana (NIA ID, Mobilní klíč 

eGovernmentu, bankovní identita…) a mít zde připojenou datovou schránku fyzické 

osoby. Více informací na www.mvcr.cz/clanek/portal-obcana. 

Jaká je zde role datové schránky fyzické osoby? 

 Využitím datové schránky je splněn jeden z legislativních požadavků na jasné ztotožnění 

osoby, která žádost podává. Díky datové schránce je však možné nejen ušetřit si cestu 

na úřad, ale také na poštu. Zřízení datové schránky je navíc bezplatné a lze o ni zažádat 

online (více na www.datoveschranky.info). 

Díky nastavením notifikací na Portálu občana je také možné dostávat všechna 

upozornění na datové zprávy prostřednictvím SMS nebo e-mailu.  

Jaký je proces podání žádosti? 

 Portál občana Vám zobrazí formulář žádosti, který bude předvyplněn údaji z Centrálního 

registru řidičů. Budete mít možnost vybrat si obecní úřad obce s rozšířenou působností, 

na kterém si chcete vyrobený řidičský průkaz vyzvednout. Součástí předvyplněných 

údajů bude i nejaktuálnější digitalizovaná fotografie získaná z vybraných registrů státu 

a digitalizovaný obraz podpisu získaný z posledního řidičského průkazu. 

  

 Před závazným podáním žádosti musíte potvrdit správnost předvyplněných údajů a to, 

že Vaše aktuální podoba odpovídá zobrazené fotografii. Pokud aktuální podoba nebude 

odpovídat fotografii zobrazené ve formuláři žádosti, musíte, tak jako doposud, osobně 

navštívit příslušný úřad, kde Vás v rámci osobního podání žádosti vyfotí. Po potvrzení 

správnosti údajů bude žádost odeslána prostřednictvím Vaší datové schránky 

na podatelnu zvoleného úřadu. Po její kontrole a schválení ze strany úředníka bude 

žádost odeslána do výroby dokladů.  

 

https://obcan.portal.gov.cz/
https://obcan.portal.gov.cz/
https://obcan.portal.gov.cz/prihlaseni
https://www.mvcr.cz/clanek/portal-obcana
https://www.datoveschranky.info/


 

 

Kdy si můžete doklad vyzvednout? 

 Zákon stanovuje lhůtu do 20 dnů od podání žádosti. 

 Na Portálu občana je však možné nastavit si notifikace a dostávat tak všechna 

upozornění prostřednictvím SMS nebo e-mailu. Po kontrole a schválení ze strany 

úředníka bude žadatel o schválení/zamítnutí žádosti upozorněn v Portálu občana a dle 

nastavení také prostřednictvím SMS nebo e-mailu. Jakmile bude doklad připravený k 

předání na vybraném úřadu, budete opět notifikován o možnosti vyzvednutí řidičského 

průkazu. 

 

Je možné k vyzvednutí dokladu někoho zmocnit? 

 Ano, nový řidičský průkaz bude možné vyzvednout také na základě ověřené plné moci. 

 

Co dělat s neplatným řidičským průkazem? 

 Neplatný průkaz musí každý žadatel odevzdat při převzetí nového. 

 

Je možné požádat elektronicky také o vydání řidičského průkazu například 

z důvodu změny příjmení nebo ztráty? 

 Ne, možnost požádat elektronicky o vydání řidičského průkazu v ostatních případech je 

plánována v dalších etapách projektu, na kterých již však nyní Ministerstvo dopravy 

pracuje, nejdříve však musely být pokryty případy, které představují nejčastější důvody 

podání žádosti. Nejedná se zde pak o bezplatné vydání a je tedy nutné uhradit správní 

poplatek. S tímto se pojí nejen nutnost legislativní úpravy, ale také dalšího rozvoje 

systémů, zřízení platební brány, atd. 

Je možné zažádat elektronicky o expresní výměnu, tj. do 5 pracovních dnů? 

 V této etapě to možné nebude, jelikož se jedná o úkon spojený s úhradou správního 

poplatku. Tyto úkony budou řešeny v navazující etapě projektu, viz výše. 

 

Kam se obrátit v případě dalších dotazů? 

 V případě dotazů či problémů s odesláním žádosti se neváhejte obrátit 

na portalobcana@mvcr.cz. 

 Dotazy ke stavu žádosti adresujte na ten obecní úřad obce s rozšířenou působností, 

na který jste odeslali vaši žádost. 

 Pokud máte jiné dotazy týkající se agend dopravy, neváhejte se obrátit na 

posta@mdcr.cz. 

 

mailto:portalobcana@mvcr.cz











