
Doplnění informací pro občany  
Předešlé zákazy se nemění 
 
USNESENÍ 
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 15. března 2020 č. 215 
o přijetí krizového opatření 
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), 
 

Doporučení obce Heřmanov: Zachovat klid, snažit se co nejméně stýkat s lidmi, když už musím jít 

mezi lidi(obchod, lékárna, zdravotnické zařízení) zachovávat odstup ve frontě, zkrátka používat selský 

rozum a chránit tím sebe a okolí. 

Nejohroženější jsou senioři nad 80 let, poté nad 70 let, proto kdo z obce Heřmanov je v této věkové 

kategorii a nemá možnost jít si nakoupit (nebo nějakého mladšího zástupce, případně souseda) 

základní potraviny, případně léky, nechť tuto informaci podá na tel. č. 724 187 589 – starosta. Obec 

Heřmanov nenechá starší občany na holičkách. 

Další informace se týká platebního styku na OÚ Heřmanov- využívejte přednostně placení přes účet. 

Číslo účtu Obce Heřmanov 6625431/0100.  

  


		2020-03-16T12:04:50+0100
	František David




