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Nařízení a informace starostky k omezení volného pohybu osob platná ke dni 
9/4/2020 

Vláda ČR 15.3.2020 vyhlásila  v rámci STAVU NOUZE OMEZENÍ VOLNÉHO POHYBU OSOB, který platí 
od pondělí 16/3/2020 do 30/4/2020 

Z výše uvedených důvodů byla přijata následující opatření na katastru obce Bulovka a jejich 
místních částí Arnoltice a Dolní Oldřiš: 

 Provoz Obecního úřadu je omezen a kancelář je otevřena pro veřejnost každý den pouze od 
9:00 hod do 11:00 hod včetně poštovních služeb. 

 Základní škola v Bulovce je uzavřena. 

 Mateřská škola v Bulovce je v provozu pouze pro maminky, které jdou do zaměstnání 
s upozorněním, že provoz může být dle aktuální situace uzavřen ze dne na den. 

 Školní kuchyně a rozvoz obědů zůstává v provozu. 

 Jsou zakázány se veškeré soukromé i veřejné akce na katastru obce Bulovka. 

 Je zakázáno shlukování obyvatel na jakémkoliv místě na katastru obce. 

 Jsou uzavřeny se veškeré prostory v majetku obce Bulovka a jejich pronájmy do odvolání. 

 Jsou zrušeny veškeré aktivity spolků na katastru obce Bulovka do odvolání. 

 Je přerušen provoz Turistické ubytovny v Arnolticích. 
 

Doporučení starostky obce: 

 Buďte ohleduplní k sobě i ostatním.  

 Nevycházejte z domova pokud to není nutné. Vyhýbejte se kontaktu s lidmi mimo svou 
rodinu. 

 Určete jednoho člena domácnosti, který bude jezdit na nutný nákup. 

 Děti se mohou pohybovat po obci pouze v doprovodu svých rodičů. 

 Pohybujte venku pouze s rouškou nebo jiné ochranné pomůcky dýchacích cest  

 Omezte návštěvy seniorů - nejohroženější skupinu obyvatel. Buďte s nimi v kontaktu po 
telefonu, pomozte jim s nákupy. Nevystavujte je zbytečně nebezpečí nákazy. 

 Osamělí senioři v obci, kontaktuje v případě potřeby kancelář Obecního úřadu, 
 tel. 482 343006, 722 535 776 

 Pečujte o své zdraví, nepropadejte panice a stresu, posilujte svou imunitu vitamíny a 
pohybem. 

 

  

Romana Šidlová 
starostka obce Bulovka 


