OBEC BULOVKA
Nařízení a informace starostky k nouzovému stavu platná ke dni 30/10/2020
Vláda ČR 30/9/2020 vyhlásila NOUZOVÝ STAV, který platí od pondělí 5/10/2020 a trvá do
20/11/2020
Krizová opatření vlády ČR přijatá v rámci NOUZOVÉHO STAVU a platná k 30/10/2020
















Vláda ČR zakazuje volný pohyb na území ČR od 21:00hod do 4:59hod s výjimkami
uvedenými v zákoně č. 431/2020 s účinností od 28.10.2020od 00:00 hod. do
20/11/2020.
Je zakázán maloobchodní prodej v neděli po celý den a v pondělí až sobota v čase od
20:00hod do 4:59hod.
povinnost nošení roušek venku na vzdálenost menší než dva metry mezi lidmi., výjimku
tvoří členové domácnosti
povinnost nošení roušek ve vnitřních prostorách všech budov a v prostředcích hromadné
dopravy
vláda zakazuje pohyb občanů a kontakt s dalšími lidmi na nezbytně nutnou dobu,
výjimku tvoří cesty do práce, nezbytné cesty za rodinou, nákup základního sortimentu či
nutné pomoci blízkým a cest k lékaři. Povolené jsou vycházky v přírodě a v parcích, pobyt
na chatách a chalupách, a to v maximálním počtu 2 osob s výjimkou členů domácnosti a
spolupracovníků.
jsou uzavřeny všechny prodejny a služby s výjimkou prodejen potravin, drogerie, lékárny,
velkoobchodu a dalších uvedených v usnesení vlády
jsou zakázány veškeré hromadné akce konané v počtu vyšším než šest osob ve vnitřních a
vnějších prostorech, zákaz se vztahuje i na bohoslužby, slavnosti, spolkové a sportovní
akce.
je zakázáno pobývat na veřejně přístupných místech ve skupinách, které zahrnují více než
6 osob.
je zakázáno pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech.
Je zakázán provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny)
a vnitřních prostor venkovních sportovišť.
Provoz výčepů a hospod je omezen zákazem přítomností veřejnosti v provozovnách,
zavírací dobou ve 20:00hod. V případě prodeje z provozovny stravovacích služeb mimo
její vnitřní prostory (např. výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí
provozovny konzumují potraviny (s výjimkou alkoholických nápojů, jejichž pití na
veřejnosti je zakázáno) a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených, povinny dodržovat
rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti.
omezuje rozsah úředních hodin orgánů na dva dny v týdnu v rozsahu pěti hodin v daném
dni, kancelář Obecního úřadu v Bulovce bude pro veřejnost otevřena v pondělí a ve
středu od 8:00hod do 10:00hod a od 13:00hod do 16:00hod, výdejní místo České pošty
bude otevřeno každý všední den od 9:00 do 10:00hod.
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výdej nanofiltrů a dezinfekce pro seniory je každý den od 9:00 do 10:00 hod. nebo
volejte kancelář OÚ Bulovka a dezinfekci a nanofiltry Vám přivezeme. Dezinfekci
poskytujeme do vlastních nádobek.
provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na
činnosti, obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou
zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na
vyučování.
Zakazuje poutě a podobné tradiční akce, kongresy a jiné vzdělávací akce, veletrhy, provoz
heren a kasin, provoz a používání umělých koupališť, wellness zařízení včetně saun,
solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb
poskytovatelem zdravotních služeb, návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních
prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a
planetárií,
Omezuje svobodu pohybu a pobytu tak, že lze vstupovat do nákupních center, do
prodejen a provozoven služeb, s výjimkou provozoven stravovacích služeb, a pobývat v
nich nejvýše ve skupinách po 2 osobách a tak, že mezi skupinami je rozestup alespoň 2
metry; toto omezení se nevztahuje na osoby mladší 15 let doprovázející zletilou osobu ze
společné domácnosti
Omezuje se právo pokojně se shromažďovat tak, že shromáždění se může účastnit
celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při
zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry, přičemž každý účastník
je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření
kapének.
A další viz Usnesení vlády ČR Č. 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 zs dne
30/10/2020.

Vláda ČR 120/2020 přijala v rámci NOUZOVÉHO STAVU krizová opatření, která platí od
14/10/2020. Sbírka zákonů č. 408/2020




Omezuje provoz základních škol a zakazuje osobní přítomnost žáků na základním
vzdělávání, provoz školní družiny a zájmové vzdělávání (činnost zájmových kroužků)
Zakazuje s účinností ode dne 26. října 2020 od 00:00 hod. do dne 27. října 2020 do 23:59
hod. osobní přítomnost žáků základních / středních škol, konzervatoří a základních
uměleckých škol.
A další viz usnesení vlády č. 408/2020 a 443/2020
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Romana Šidlová
starostka obce Bulovka
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