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.
Přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které
neslouží veřejnosti. Provoz kasin a heren.
Přítomnost veřejnosti mladší 65 let věku v maloobchodních prodejnách potravin v čase mezi
10:00 a 12:00 hod.
Zavřené zůstávají také základní, střední, vysoké i umělecké školy.
Maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách s výjimkou těchto prodejen: potravin,
výpočetní a telekomunikační techniky, spotřební elektroniky, pohonných hmot, paliv,
hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, lékárny a výdejny zdrav.
prostředků, malých domácích zvířat, krmiva a další potřeby pro zvířata, brýlí, kontaktních čoček
a souvisejícího zboží, novin a časopisů, tabákových výrobků, služeb prádelen a čistíren, prodej
přes internet a další vzdálené prostředky.
Zákaz vstupu pro všechny cizince s výjimkou cizinců pobývajících s přechodným pobytem nad
90 dnů nebo trvalým pobytem na území ČR. Zákaz občanům ČR nebo cizincům pobývajících
s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území ČR vycestovat z území
České republiky, pokud jim nebyla udělena výjimka. Je dočasně zavedena ochrana hranic ČR.
Zákaz návštěv ve vazebních věznicích, věznicích a v ústavech zabezpečovací detence.
Zákaz volného pohybu osob na území ČR s výjimkami: cest do zaměstnání, nezbytných cest za
rodinou, cest nezbytně nutných k obstarání základních potřeb, včetně potřeb příbuzných a
osob blízkých, dětí, zajištění péče pro zvířata, nezbytné finanční a poštovní služby, doplnění
pohonných hmot, cest k lékaři, veterináři, vyřízení neodkladných úředních záležitostí, pobytu
v přírodě nebo parcích, cest zpět do svého bydliště, pohřbů;

NAŘIZUJE SE:
Všem občanům ČR, aby bezprostředně po návratu do ČR oznámili tuto skutečnost, vzdáleným
přístupem nebo telefonicky, svému registrujícímu lékaři.
Všem osobám, aby v případě jakýchkoli příznaků chřipkového onemocnění neprodleně
oznámily tuto skutečnost, vzdáleným přístupem nebo telefonicky, svému registrujícímu lékaři.
Všem řidičům nákladních vozidel, autobusů, posádkám letadel, strojvedoucím, vlakovým
četám a vozmistrům, posádkám správců komunikace, kteří přes rizikové země tranzitují, nebo
provádějí přepravu, se doporučuje, aby maximálně omezili přímý kontakt s místním
personálem na území rizikových oblastí.
Omezit pohyb na veřejně dostupných místech a omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně
nutnou míru.
Při pohybu a pobytu mimo bydliště používat ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa)
jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

DŮLEŽITÉ INFORMACE:
Vyzýváme k uklidnění občanů ohledně zásob potravin, potravinářský průmysl je schopen
produkovat dostatek potravin pro občany, zásobování potravinami je bezproblémové, naopak
z hlediska plynulosti systému není žádoucí realizovat masové nákupy. Obecní úřad přijímá
problémy či náměty zemědělců a výrobců potravin, dále zajištění potřeb zvířat, v případě, kdy
majitel bude umístěn na infekčním oddělení bez reálné možnosti zajistit potřeby zvířat jiným
způsobem.

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

