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OBEC LUKAVEC U HOŘIC 
Lukavec u Hořic č. p. 120, 508 01 

tel/fax: 493 621 791, email: starosta@lukavec.eu, www.lukavec.eu 

 

Nabídka zajištění základních nákupů pro občany 

v období nouzového stavu 

způsobeného epidemií koronaviru 
 

Obecní úřad Lukavec u Hořic nabízí zajištění 

běžného základního nákupu potravin, hygienických potřeb a léků občanům obce: 

 

1) Nabídka služby je určena přednostně občanům nad 65 let věku a občanům s omezením 

pohybu. Poskytování služby bude časově omezeno na období nouzového stavu 

způsobeného epidemií koronaviru. V případě malého počtu zájemců nebo po vyhodnocení 

zájmu obecním úřadem budou moci tuto službu využít i další lidé z naší obce. 

2) Nákupy budou probíhat 3x týdně – pondělí, středa, pátek. 

3) Zájemce pošle SMS s textem „Mam zajem o nakup“ nejpozději v den rozvozu do 12:00 hod 

na tel. číslo 723 031 861 – p. Jana Kocourková. S nákupem a rozvozem bude pomáhat p. 

Michal Mudroch. Nákup bude proveden v odpoledních hodinách se zajištěním maximální 

možné hygienické a zdravotní ochrany. 

4) Zájemce si připraví tašku, do níž vloží seznam zboží, které si přeje nakoupit, označený 

jménem, příjmením a číslem popisným, do 12:00 hodin v den nákupu. 

5) Nákup bude hrazen z prostředků obce a detailně zaevidován na obecním úřadě. Každému 

objednateli bude zřízen osobní účet se jménem, příjmením a číslem popisným. Po odeznění 

krize způsobené koronavirem a nemocí COVID-19 budou nákupy souhrnně občanům 

vyúčtovány. 

6) Nákup bude zájemcům rozvezen v odpoledních hodinách, objednatel při převzetí svým 

podpisem potvrdí jeho převzetí a souhlas se zaúčtováním dle pokladního výpisu do jeho 

osobního účtu u obecního úřadu. 

7) Nákupy potravin a drogerie budou pořizovány výhradně v prodejnách Lidl a Penny Market. 

Léky budou kupovány v lékárně Dr. Max. 

8) Podmínky této služby mohou být průběžně upravovány nebo upřesňovány na základě 

vyhodnocení jejího praktického fungování. 

9) Prosíme občany o předání této informace všem svým sousedům a známým, kteří 

nepoužívají mobilní rozhlas, sociální sítě nebo mobilní telefon, aby se nabídka této služby 

dostala ke všem potřebným. 

 

 

 David Hladík Jan Bartoš 

 starosta místostarosta 

 

V Lukavci u Hořic dne 17.03.2020 
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