OZNÁMENÍ O NOUZOVÉM STAVU
Oznamujeme, že dne 12. 3. 2020 vydala vláda České republiky usnesení o vyhlášení nouzového
stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu
koronaviru (označovaný jako SARS Co V-2) na území České republiky na dobu od 14:00 dne
12. 3. 2020 na dobu 30 dnů.
V případě vyhlášení nouzového stavu mohou být dle krizového zákona na nezbytně nutnou
dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezena některá práva a svobody.
Po dobu nouzového stavu jsou zakázána:
Všechna divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní,
náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy,
slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak
soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob.
Přítomnost veřejnosti v posilovnách, koupalištích, bazénech, soláriích, saunách, hudebních
a sportovních klubech, zábavních zařízeních, wellness, knihovnách, galeriích. Otevřená
zůstávají venkovní sportoviště.
Restaurace musí od pátku 13. března zůstat zavřené v době od 20:00 do 6:00. Provozovny
stravovacích služeb v nákupních centrech nad 5000 m2 zůstanou zavřené po celý den.
Zavřené zůstávají také základní, střední, vysoké i umělecké školy.
Platí zákaz cestování do těchto zemí: Čína, Jižní Korea, Írán, Itálie, Španělsko, Rakousko,
Německo, Nizozemí, Švýcarsko, Švédsko, Norsko, Belgie, Dánsko, Francie, Velká Británie. Zákaz
cestování se netýká obyvatel, kteří v rizikových zemích pracují a prokážou-li se potvrzením
zaměstnavatele na hraničních přechodech.

V době nouzového stavu je každá fyzická osoba povinna zejména:
a) uposlechnout výzvy oprávněných orgánů krizového řízení k zaevidování na stanoveném
místě z důvodu uložení pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci,
b) hlásit v obci, v jejímž správním obvodu bude pobývat, přechodnou změnu pobytu na základě
povinného hlášení podle § 6 odst. 2 písm. a) a § 14 odst. 4 písm. f),
c) strpět omezení vyplývající z krizových opatření stanovených v době krizového stavu,
d) vykonávat uloženou pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc,
e) poskytnout požadované věcné prostředky,
f) zdržet se činností zakázaných krizovým opatřením vydaným na základě § 6 odst. 3

