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Úřední oznámení
Zákaz volného pohybu osob na území celé České republiky
Vláda rozhodla s účinností od 16. března 2020 od 0.00 do 24. března 2020 do 6.00 o zákazu volného
pohybu osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za
rodinou a dalších nezbytných cest.
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6
ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z
důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na
území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém
řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace,
rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového
zákona.
Vláda s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod.
I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:
a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a
zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb
pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání
nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,
d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např.
dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu
příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,
f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu

příbuzných a osob blízkých,
g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
3. individuální duchovní péče a služby,
4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
6. veterinární péče,
h) pobytu v přírodě nebo parcích,
i) cest zpět do místa svého bydliště,
j) pohřbů;

II. nařizuje
a) osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na
dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu I. písm. a) až i),
b) omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru;
III. doporučuje
a) zaměstnavatelům
1. využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště,
2. podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě,
3. omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,
b) zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry (např. při
nákupu),
c) využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,
d) osobám zajišťujícím služby podle bodu I. písm. g) omezit přímý kontakt se zákazníky,
e) provozovatelům veřejných služeb (např. obchody, nákupní centra, pošty), aby v prostorách svých provozoven
a prostorách využívaných k přístupu do provozoven:
1. vytvořili podmínky pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry,
2. zajistili zvýšená hygienická opatření (zejména dezinfekci);
IV. zrušuje
1. bod I. 1. usnesení vlády České republiky č. 199 ze dne 12. března 2020,
2. bod 2 usnesení vlády České republiky č. 208 ze dne 13. března 2020.
Zdroj: Úřad Vlády ČR
Usnesení a nařízení vlády ČR najdete také na webových stránkách obce Vrančice

Informace k novému coronaviru
Státní zdravotní ústav v Praze, tel. NON STOP: 724 810 106, 725 191 367
Ministerstvo zdravotnictví ČR -aktuální informace najdete na webových
stránkách
Krajská hygienická stanice pro Středočeský kraj
•
•
•
•

Infolinka 771 137 070 je v provozu 7 dní v týdnu od 7:00 do 19:00
Infolinka 736 521 357, a to v PRACOVNÍ DNY od 7:00 do 9:00.
Na tyto linky neposílejte SMS

Protiepidemické oddělení příbramské pobočky KHS,
tel. 318 622 824
•

Na hygienickou stanici nechoďte osobně!!!!

•

Další zdroje informací:

Ministerstvo zdravotnictví spustilo nové webové stránky ke koronaviru
Aktuální informace pro Středočeský kraj jsou i na webových stránkách kraje

Informace týkající se dopravy můžete nalézt na stránkách Ministerstva dopravy

Informace pro školy a školská zařízení naleznete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Apelujeme na všechny občany s výzvou maximální osobní zodpovědnosti
nejen vůči sobě, ale i ostatním spoluobčanům v obci. Doporučujeme
občanům nosit roušky, popřípadě šátky, šály.
(Roušky si můžete i sami ušít doma)

Pokud nemusíte, vůbec ven nevycházejte.
V této souvislosti obec nabízí občanům, součinnost s obstaráním jejich pravidelných
léků, potravin a jiných potřebných věcí, pokud tak občané nemohou učinit sami.
Z důvodu bezpečnostních opatření před potvrzeným výskytem koronaviru se až
do odvolání ruší úřední hodiny na obecním úřadě Vrančice. Ze stejných důvodů se ruší
řádné zasedání zastupitelstva obce Vrančice naplánované 17.3.2020.V případě, že
budete potřebovat vyřídit neodkladnou záležitost kontaktujte nejprve telefonicky
starostu obce.

Vzhledem k tomu, že situace okolo koronaviru stále mění doporučujeme občanům sledovat
televizi, internet, nebo poslouchat rádio, kde jsou zveřejnovány aktuální informace. Informace
naleznete i webových stránkách obce Vrančice.

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte starostu obce
tel.: 725021794.

Jak textilní roušku ušít?
K výrobě roušky potřebujete látku ze 100% bavlny, nejlépe plátno, které lze při vysoké
teplotě sterilizovat a tkaničky nebo šňůrky. Využít můžete plátěné ubrusy, čisté utěrky a
další bavlněné textilie. Na jednu roušku si připravte látku s rozměry 20×20 cm a čtyři šňůrky
či proužky látky s délkou 40 cm.
Po ušití roušky sterilizujte vyvařením a vyžehlením.

Gratulace
V dubnu zasíláme gratulaci paní Vošahlíkové L. a paní J. Prokopové. K přání všeho nejlepšího, mnoho
zdraví a pohody se samozřejmě připojujeme i my.
Pořad Písničky pro radost se vysílá
(Pozn. Pořad Písničky pro radost se vysílá Po-Pá 10.00-13.00, So, Ne 10.00-12.30
Český rozhlas České Budějovice, naladíte na frekvenci 106,4 MHz z vysílače Kleť.)

Poznámky redakce
Zpravodaj také zasíláme elektronicky, pokud by měl někdo zájem, zašlete nám prosím svoji e – mailovou adresu na
knihovna.vrancice@seznam.cz
Rádi Vám budeme zpravodaj zasílat.

Tento text neprošel jazykovou úpravou.

