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Východiska 
 
V souvislosti s rapidním nárůstem výskytu nového typu koronaviru COVID-19 v České republice v 
posledních dnech a se stále rozšiřujícími se preventivními opatřeními ze strany státu přijímá i 
znojemská radnice řadu opatření.  
 
Přijatá i plánovaná opatření shrnuje Plán prevence a pomoci města Znojma v souvislosti s rizikem šíření 
nového typu koronaviru a onemocněním Covid-19. Jeho cílem je zajištění dodržování nařízení vlády, 
dále fungování všech klíčových aspektů ve městě, vyšší informovat obyvatelstva a pomoc nejvíce 
ohroženým skupinám, zejména seniorům. 
 
V plánu jsou uvedená všechna dosud přijatá nebo naplánovaná opatření. Nejedná se však o neměnný 
dokument. Na riziko šíření koronaviru bude znojemská radnice adekvátně v průběhu času reagovat a 
bude neprodleně přijímat taková opatření, aby zajistila ochranu svých obyvatel. V případě potřeby 
budou na konkrétní opatření vyčleněny i potřebné finanční prostředky. 
 
Tento plán je přijímán nad rámec činnosti Bezpečnostní rady města Znojma a Krizového štábu ORP 
Znojmo. 
 
 
Řešené oblasti 
 
1) Školství 
2) Senioři 
3) Kultura a společnost 
4) Sportoviště 
5) Fungování úřadu 
6) Městská autobusová doprava 
7) Informování veřejnosti 
8) Spolupráce s Nemocnicí Znojmo a neziskovými organizacemi 
9) Finance 
10) Krizové řízení 
11) Městská policie Znojmo 
 
 
1) ŠKOLSTVÍ 
 
Usnesení vlády ČR č. 201 z 12. 3. 2020 s účinností od 13. 3. 2020 až do odvolání zavřelo všechny základní 
školy. Vláda následně vydala doporučení omezit či zavřít také mateřské školy, rozhodnutí však nechala 
na jednotlivých obcích.  
 
Město Znojmo jakožto zřizovatel mateřských škol se rozhodlo uzavřít mateřské školy od pondělí 
16. března až do odvolání.  
 
Důvodem je fakt, že ve znojemských školkách je v průměru 26 dětí v jedné třídě a celkově průměrně 
170 dětí v celé školce. Není tu tedy rozdíl mezi uzavřením mateřské a základní školy, jak ho 
prezentovalo Ministerstvo zdravotnictví. To nepřistoupilo k plošnému uzavření mateřských škol 
s vysvětlením, že ve třídách MŠ je nízký počet dětí. 
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Fungování ZŠ a MŠ v tomto krizovém režimu bude projednána s řediteli mateřských škol základních 
škol. Celá situace bude monitorována a v případě potřeby na ni bude vedení města adekvátně 
reagovat. 
 
Odkládá se také termín zápisu do základních škol. Původní termín 4. 4. 2020 je nahrazen novým 
termínem 25. 4. 2020. 
 
Za oblast školství (přijatá opatření a monitoring a vyhodnocování situace) odpovídá odbor školství, 
kultury a památkové péče. 
 
 
2) SENIOŘI A PLÁN „CHCI POMÁHAT“ A „POTŘEBUJI POMOCT“ 
 
Senioři jsou nejohroženější skupinou, a tak po poradě s lékaři začal 5. března platit zákaz návštěv v 
domově pro seniory a v domově se zvláštním režimem a také zákaz návštěv v odlehčovacích službách, 
které provozuje Centrum sociálních služeb Znojmo.  
 
Pro všechny ambulantní a terénní služby platí doporučení, aby pokud rodinní příslušníci seniorů, kteří 
těchto služeb využívají, byli v rizikových oblastech, tak aby senioři do těchto služeb dočasně nechodili. 
 
 
Plán „Chci pomáhat“ a „Potřebuji pomoct“ 
 
S cílem zajistit pomoc nejohroženějším skupinám obyvatel, zejména seniorům, nastolujeme plán „Chci 
pomáhat“ a „Potřebuji pomoct“. 
 
Mezi jeho hlavní opatření patří spolupráce odboru sociálního s Centrem sociálních služeb a 
neziskovými organizacemi (Oblastní charita Znojmo, ADRA) a zajištění následujících opatření: 

- vytipovávat průběžně seniory i další ohrožené skupiny, které budou potřebovat pomoc 
- pomoci jim se zajištěním základních potřeb, zejména zajištění nákupů potravin a drogerie, příp. 

další pomoc v případě předchozí domluvy  
- připravit seznam základních potravin pro zásobování, pokud to bude potřeba 
- zajištění koordinátora pro seniory – „call centrum“ pro seniory 
- zajistit seniorům v Centru sociálních služeb chytré telefony nebo tablety s neomezeným 

voláním za účelem komunikace s rodinou 
 
Město Znojmo je připraveno poskytnout neziskovým organizacím mimořádné finanční prostředky 
k zajištění této pomoci a také k zajištění nezbytných ochranných pomůcek pro pomáhající osoby. 
 
Radnice také dává dohromady databázi dobrovolníků (pomocí Mobilního rozhlasu), aby v případě, kdy 
dojdou kapacity města a neziskových organizací, mohla pomoc pokračovat efektivně dál. Předpokládá 
se, že půjde zejména o pomoc při zajišťování nákupů, vyzvedávání léku, venčení psů a podobně. 
 
Za výše uvedené cíle odpovídá odbor sociální a Centrum sociálních služeb Znojmo. 
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3) KULTURA 
 
Od čtvrtka 12. března rozhodl starosta města o následujících preventivních opatřeních: 

- Uzavření Městské knihovny Znojmo. 
- Uzavření Znojemského podzemí, Expozice pivovarnictví, radniční věže a Expozice hradebního 

opevnění. 
- Zrušení pravidelných komentovaných prohlídek města, která jsou v nabídce TIC. 
- Uzavření obou turistických center pro veřejnost. 
- Zákaz výpůjčky a pronájmu Městského divadla a přednáškových, jednacích a konferenčních 

sálů ve všech budovách ve správě města. 
 
 
Usnesení vlády ČR č. 199 z 12. 3. 2020 s účinností od 13. 3. 2020 přinesla následně opatření o uzavření 
všech muzeí, galerií apod. a také zákaz konání akcí s účastí vyšší než 30 lidí. 
 
Z tohoto důvody byly zrušeny všechny akce v rámci Jarních Dnů zdraví (13. – 15. 3.): 

- CityTrail pod lampami (uvažuje se o náhradním termínu) 
- Fitness kongres (zrušen bez náhrady) 
- Bludičkový běh pro malé i větší (zrušen bez náhrady) 
- Na kole za sousedy (zrušeno bez náhrady) 

 
Ruší se pořádání následujících akcí: 
 

- Zalesníme spolu Mramotice (4. 4.) 
- Znojemské Velikonoce (8. – 12. 4.) 
- Znojemský slavíček (14. – 15. 4.) 
- Brány památek dokořán (17. – 19. 4.) 
- Den Země (24. 4.) 

 
S ohledem na charakter akce se ruší i Dny partnerských měst (1. – 2. 5.), neboť program je postaven 
na přítomnosti a kulturních vystoupeních partnerských měst Znojma z Itálie, Rakouska, Německa, 
Slovenska a Polska.  
 
Ruší se všechna představení v Městském divadle Znojmo a Listování, koncerty a přednášky v sálech 
Znojemské Besedy až do 30. dubna.  
 
Ruší se všechny kulturní akce pro seniory pořádané Znojemskou Besedou v prostorách jednotlivých 
domovů až do 30. dubna.  
 
Do odvolání se nebudou pořádat rubínové svatby a vítání občánků. Svatební obřady ani pohřby se 
neruší, nutné je ale akceptovat omezení počtu 30 lidí, a to včetně personálu. 
 
O pořádání či zrušení dalších akcí bude rozhodnuto na základě vývoje celé situace. 
 
Za oblast kultury a společnosti (přijatá opatření a monitoring a vyhodnocování situace) nesou 
odpovědnost: 

- Znojemská Beseda 
- Odbor školství, kultury a památkové péče - čárka 
- Oddělení vnějších vztahů 
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4) Sportoviště 
 
Z opatření Ministerstva zdravotnictví vydaného 10. 3. 2020 vyplývalo, že se sportovní utkání konat 
mohou, avšak bez účasti diváků. Správa nemovitosti města Znojma jakožto provozovatel sportovišť ve 
Znojmě proto bezodkladně přijala opatření, aby kapacita jednoho sportoviště v jeden čas byla max. 90 
lidí, a to i mimo sportovní utkání (veřejné bruslení, akce v hale apod.). 
 
K dalším opatřením přistoupala znojemská radnice sama 12. 3. 2020, kdy s okamžitou platností 
uzavřela všechna sportoviště ve správě města (pro kluby i veřejnost) a zakázala poskytování a pronájem 
tělocvičen základních škol.  
 
Vláda svým nařízením z 13. 3. 2020 následně plošně zakázala přítomnost veřejnosti na všech 
sportovištích.  
 
Za oblast sportovišť (přijatá opatření a monitoring a vyhodnocování situace) nese odpovědnost Správa 
nemovitostí města Znojma.      
 
 
5) Fungování úřadu a příspěvkových organizací 
 
Pro všechny budovy úřadu (Obroková, nám. Armády, Pražská) platí s návaznosti na usnesení vlády č. 
211 ze 14. března platí od pondělí 16. března do – zatím – úterý 24. března 6:00 následující provoz: 
 

- Všechny budovy úřadu budou pro veřejnost uzavřené. 
- Současně se nařizuje přechod standardní organizační struktury úřadu do struktury pro 

mimořádné a krizové situaci. To spočívá zejména v: 
o Zrušení veškerých plánovaných schůzek s veřejností, porad, komisí a výborů a jejich 

přesunutí nejdříve na období po 24. 3.  
o Interně: upřednostnění online komunikace, telefonátů, skypu hovorů, konferenčních 

hovorů apod. s cílem omezit pohyb zaměstnanců mezi jednotlivými odbory a 
budovami. 

 
- Výkon agendy státní správy bude uzavřen až do 24. března do 6:00, s výjimkou případů, ve 

kterých by toto omezení výkonu státní správy mohlo ohrožovat zdraví nebo majetek občanů. 
- V provozu proto zůstanou veškeré standardní telefonické kontakty na jednotlivá pracoviště 

městského úřadu.  
- Podání občanů lze ale činit výhradně dálkově, tedy prostřednictvím pošty, datových schránek 

nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, přes Portál občana případně přes e-
podatelnu. 

 
V souvislosti s omezením provozu úřadu a opatřeními pro prevenci šíření koronaviru a zejména s 
ohledem na zabezpečení péče o děti mladší 10 let je možné v odůvodněných případech udělit souhlas 
s prací v režimu home office.   Žádost o udělení souhlasu pro podřízeného zaměstnance předloží ke 
schválení tajemnici úřadu příslušný vedoucí odboru (oddělení) s odůvodněním a s návrhem opatření 
zajišťujících kontrolu realizovaných činností. 
 
K podobným opatřením budou vyzvány i příspěvkové organizace města. Městská policie již na omezený 
režim styku s veřejností na pracovišti přistoupila. 
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Opatření Městské zeleně Znojmo 
- Až do odvolání uzavřeny pro veřejnost všechny hřbitovy, které má ve správě (s výjimkou konání 

pohřbů), dále je zavřeno pro veřejnost i Zahradnictví Městské zeleně a útulek v Načeraticích. 
 
Opatření Správy nemovitostí města Znojma 

- Zrušení úředních hodin pokladen do 24. 3., upřednostněn telefonický kontakt a bezhotovostní 
platby. 

- Ostatní oddělení fungují pouze po předchozí telefonické domluvě. 
- Veřejné WC bude pro veřejnost zdarma, aby zaměstnanci zbytečně nepřicházeli do styku 

hotovostí. 
 
Opatření Znojemské Besedy jsou v sekci „Kultura a společnost“. Městské lesy Znojmo budou rovněž 
omezovat styk s veřejností. 
 
V návaznosti na vývoj situace a na případná další vládní opatření bude výše uvedené striktní omezení 
adekvátně modifikováno. 
 
 
Za oblast fungování úřadu (přijatá opatření a monitoring a vyhodnocování situace) nese odpovědnost 
tajemnice úřadu. 
 
 
6) Městská autobusová doprava 
 
Jednou z rizikových oblastí, co se možnosti šíření koronaviru týče, je městská autobusová doprava. Z 
důvodu prevence proti koronaviru a ochraně řidiče i cestujících jezdí městská autobusová doprava ve 
Znojmě od 16. 3. do odvolání zdarma. Předpoklad je do konce března. 
 
Odborníci ani vláda v žádném případě nedoporučují přejít k omezení autobusové dopravy v souvislosti 
s uzavřením škol, a to s cílem nemít přeplněné linky. Nedoporučuje i omezení v případě vyhlášení 
karantény, je nutné, aby se lidé měl jak dopravit do práce a z práce. 
 
Prokazatelnou ztrátu dopravci bude hradit město, stejně jako mimořádnou dezinfekci autobusů 
městské hromadné dopravy. 
 
Se Znojemskou dopravní společností – Psota je v kontaktu starosta města. 
 
 
7) Informování veřejnosti 
 
S cílem zajištění co největší informovanosti veřejnosti s ohledem na stále se měnící podmínky 
a přijímaná opatření a s cílem zachovat klid a nešířit paniku bude zřízen speciální web 
www.opatreniznojmo.cz. Všechny informace tak budou na jednom místě a budou neustále 
aktualizovány. 
 
Kromě praktických informací a odpovědí na často kladené dotazy v souvislosti s koronavirem nabídnou 
webové stránky přehled opatření vydaných městem, důležité informace pro žijící a pracující ve Znojmě 
a v okolí a oficiální informace z vlády. 
 
Pro vznik webu zajistí radnice potřebné finanční prostředky. Spravovat web bude možné interně. 

http://www.opatreniznojmo.cz/
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Kromě speciálního webu patří mezi klíčové komunikační kanály web www.znojmocity.cz, dále 
Facebook města a Mobilní Rozhlas Znojmo. 
 
Za oblast informování veřejnost (přijatá opatření a monitoring a vyhodnocování situace) nese 
odpovědnost oddělení vnějších vztahů se spolupráci se Znojemskou Besedou. 
 
 
8) Spolupráce s Nemocnicí Znojmo  
 
Nemocnici Znojmo poskytne město Znojmo nezbytnou součinnost a spolupráci, neboť zajištění 
zdravotní péče je pro zvládnutí koronavirového nouzového stavu naprosto klíčové. Starosta města je 
v neustálém kontaktu s ředitelem nemocnice a v případě potřeby ladí konkrétní kroky.  
 
Město Znojmo je připraveno pomoci (ať už přímo, nebo zprostředkovaně) se zajištěním ubytování pro 
zdravotnický personál. Je připraveno také uvolnit nezbytné finanční prostředky pro zvládnutí celé 
situace. 
 
Za oblast spolupráce s Nemocnicí Znojmo (přijatá opatření a monitoring a vyhodnocování situace) nese 
odpovědnost starosta města. 
 
 
9) Finance 
 
Město může použít přebytky z roku 2019 a volné prostředky na účtu, aby eliminovalo a snižovalo rizika 
nákazy.  
 
Starosta také pověřuje odbor finanční, odbor sociální a Správu nemovitostí města Znojma přípravou 
návrhů opatření pro zmírnění sociálních dopadů vládou a městem přijatých preventivních opatření. 
 
 
10) Krizové řízení 
 
Krizové řízení bude fungovat každý den, bude monitorovat situaci a neprodleně předkládat návrhy k 
převzetí praxe v oblasti preventivních opatření z jiných měst. 
 
V pohotovostním režimu, tj. k zastižení i mimo pracovní dobu, budou s ohledem na výše uvedené 
všichni vedoucí odborů a oddělení a ředitelé příspěvkových organizací města, příp. další zaměstnanci, 
které jejich vedoucí/ředitel uzná pro výkon potřebných opatření za nutné. 
 
Pro zasedání krizového štábu je zvolena zasedací místnost zastupitelstva (Obroková 1/12).  
 
 
11) Městská policie Znojmo 
 
Městská policie Znojmo se primárně zaměří na zákaz plynoucí z opatření vlády a bude podporovat 
sociální služby v plnění jejich úkolů. 
 
 
 

http://www.znojmocity.cz/
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Závěr: Výzva starosty města veřejnosti  
 
 
 
 
Vážené dámy, vážení pánové, milí spoluobčané, 
 
oslovuji Vás jako starosta našeho města v mimořádné situaci. Je třeba říct, že situace, které nyní jako 
město,  společnost a každý z nás čelíme, je nová a nečekaná, nikdo z nás nic podobného nepamatuje. 
 
Stojí před námi několik zásadních výzev a úkolů: 
 
Usilovat o to, abychom jako instituce – i jako jednotlivci – co nejvíce redukovali možnosti přenosu a 
šíření nového koronaviru. My, vedení města a bezpečnostní rada, situaci monitorujeme a snažíme činit 
preventivní opatření. 
 
Důležitou věcí je, abychom pomáhali tam, kde je to nejvíce třeba. Není potřeba dělat heroické činy, stačí 
obyčejná lidskost a empatie. Můžeme všichni začít u vlastní rodiny. Buďme v kontaktu s těmi, kdo jsou 
v tuto chvíli nejzranitelnější, a to s našimi seniory. Pravidelně jim volejme a snažme se jim pomáhat 
zvládnout současnou obtížnou situaci. Dejme našemu okolí a našim rodinám své schopnosti, znalosti, 
sílu, ale také svou trpělivost, svůj čas, humor a nadhled. 
 
Buďme odpovědní. Ano, máme právo být kritičtí ke své vládě, starostovi a orgánům státní správy, ale 
prosím dodržujme jejich pokyny. Každé opatření je vždy kompromis mezi prevencí a snahou co nejméně 
zasáhnout do chodu společnosti. Uvědomuji si, že mnohé z nás tato opatření zasáhnou materiálně a 
finančně, ale jejich obcházení není ničí výhra, je to jen nezodpovědnost a bezohlednost.  
 
Pořád jsme v režimu preventivních opatření, které slouží k tomu, abychom co nejvíce snížili riziko 
nákazy. Prosím přistupujte k tomu tak, není důvod k panice.  
 
Za mě vám mohu slíbit, že město se bude chovat co nejvstřícněji a budeme se snažit maximálně pomoci. 
Jsem životní optimista a věřím, že i v horších časech se dějí dobré věci. Soustřeďme se prosím na ně, dají 
nám sílu a vše zvládnout a vím, že dobré časy zase přijdou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S úctou 
Jan Grois, starosta 

 
 


