
Výzva starostky občanům 

 
  

Vážení spoluobčané, 

opatření související s šířením koronaviru tvrdě zasáhla nejen životy lidí, ale také podniky a živnostníky a tím 

i celou českou ekonomiku. 

O co rychleji se nám podaří epidemii úspěšně zvládnout, o to menší budou dopady. 

Tím nejdůležitějším nástrojem je přitom DISCIPLNÍNA.  
 

Jako starostka jsem byla požádána ministrem vnitra o součinnost s Policií ČR při zjištění porušení 

mimořádných, ochranných nebo krizových opatření v souvislosti s opatřeními vlády a ministerstev 

z důvodu výskytu koronaviru (SARS CoV-2) a vyhlášením nouzového stavu na území ČR. 
 

Prosím Vás o následující: 

Nenuťte mě prosím, abych musela přistoupit k tomuto kroku a kontaktovat Policii ČR v důsledku zjištění 

porušení mimořádných, ochranných nebo krizových opatření občany naší obce.  

 

Omezte pohyb po obci na nezbytně nutné úkony. Na procházku jděte na louky nebo do lesa. 

Nenavštěvujte se, pokud to není nezbytně nutné k zajištění životních potřeb.  

 

V zaměstnání i při pohybu na veřejných místech používejte ochranné roušky.  

Vím, že roušek je v celé zemi zoufalý nedostatek. Použijte prosím, alespoň doma vyrobené roušky, šátky, 

šály atd. Dobrovolníci, kteří šátky šijí, se sdružují ve facebookové skupině Dobrovolníci Krnov. Zkuste ji 

využít. 

 

Dále bych chtěla požádat občany naší obce, pokud by byli umístěni do karantény, aby tuto skutečnost 

nahlásili na Obecní úřad. 

Obec i osoba konkrétně se podílející na opatření, jsou oprávněni takové osobní údaje zpracovávat  

na základě čl. 6 odst. 1 písm. c)  obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) tj. plnění právní 

povinnosti. 

 Jde zejména o: jméno, příjmení, adresu a kontaktní telefon. 

Obec i osoby konkrétně se podílející na pomoci osobám umístěných v karanténě, jsou povinny veškeré informace, které se dozví 
při výkonu této činnosti (zejména osobní údaje včetně zvláštní kategorie osobních údajů, tj. údajů o zdravotním stavu osob 
umístěných v karanténě) jiným subjektům nesdělit, nezpřístupnit, nezkopírovat a neumožnit jejich zkopírování ani nevyužít pro 
sebe nebo pro jinou osobu. Zachovat je v přísné tajnosti a sdělit je výlučně osobám oprávněným k přístupu k těmto informacím a 
údajům (zejména orgány krizového řízení, orgány státní správy a územní samosprávy apod). Výše uvedená povinnost ochrany a 
mlčenlivosti informací a údajů trvá i po odvolání nouzového stavu a karanténních opatření.  
 

 

Děkuji za pochopení 

 

                                                                            Marcela Nytrová, starostka  


