
                                                 Informace pro občany 
 
Dne 12.3.2020 vláda vyhlásila stav nouze, který sebou přináší zákazy a nařízení na období 30 
dnů: 
 
Vláda: 
 
I. zakazuje s účinností ode dne 13. března 2020 
1. osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve 
školách 
a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a při akcích pořádaných těmito 
školami, 
2. osobní přítomnost studentů na hromadných formách výuky a zkoušek při studiu na vysoké škole 
podle 
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 
školách), ve znění pozdějších předpisů, přičemž je umožněna osobní přítomnost na klinické a 
praktické 
výuce a praxi, 
3. osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a 
jazykovém 
vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky podle zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a při akcích pořádaných těmito školami, 
4. osobní přítomnost osob na vzdělávání v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou v 
institucích 
zapsaných v seznamu vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní 
výukou 
podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, 
5. osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání ve školských 
zařízeních 
pro zájmové vzdělávání, a na soutěžích a přehlídkách organizovaných pro děti, žáky a studenty 
škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů; 
 
I. zakazuje 
1. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. 
maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen: 
– potravin, 
– výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a 
dalších 
výrobků pro domácnosti, 
– pohonných hmot, 
– paliv, 
– hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, 
– lékárny a výdejny zdravotnických prostředků, 
– malých domácích zvířat, 
– krmiva a dalších potřeb pro zvířata, 
– brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží, 
– novin a časopisů, 
– tabákových výrobků, 
– služeb prádelen a čistíren, 
– prodeje přes Internet a dalšími vzdálenými prostředky, 
přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané provozovně, 

2. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. přítomnost 
veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost 
(např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, 
vězeňských 



zařízení); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. 
provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do 
provozovny), 
který může probíhat bez časového omezení, 
3. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. činnost 
provozoven 
stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2, 
4. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. provoz heren a kasin podle zákona č. 186/2016 
Sb., 
o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, 

zakazuje 
1. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. přítomnost veřejnosti v provozovnách 
poskytovatelů 
služeb – bazény a turistická informační centra, 
2. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. přítomnost veřejnosti v provozovnách 
poskytovatelů 
služeb – vnitřní i venkovní sportoviště s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, 
3. s účinností od 14. března 2020 od 6:00 hod. se zakazuje maloobchodní prodej na tržnicích a 
tržištích 
(např. SAPA). 

I. nařizuje s účinností od 16. března 2020, 00:00 hodin 
1. zákaz vstupu pro všechny cizince s výjimkou cizinců pobývajících s přechodným pobytem nad 90 
dnů 
nebo trvalým pobytem na území České republiky; to neplatí, je-li vstup těchto cizinců v zájmu České 
republiky, 
2. zákaz občanům České republiky a cizincům s trvalým nebo s přechodným pobytem nad 90 dnů na 
území 
České republiky vycestovat z území České republiky; to neplatí, je-li z tohoto opatření udělena výjimka 

                 Opatření vlády, které se přímo týká zařízení v obci Heřmanov jsou: 

1)ZŠ a MŠ Heřmanov – Školní děti školu nenavštěvují 

                                      - Mateřská škola je v provozu 

2)Sportovní areál ve Fojtovicích – Činnost klubu byla přerušena, můžou se konat pouze   

                                                           tréninky do 30 lidí 

3)Restaurace Heřmanov a Fojtovice – přerušen provoz do 24.3.2020 

4)Autobusová doprava od pondělí 16.3.2020 přejde na prázdninový režim  

5)Plánovaná maškarní zábava na den 28.3.2020 se nekoná 

 

Podrobněji naleznete na stránkách obce, případně ve sdělovacích prostředcích. 
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