


 

 

 

 

 

 

 

ÚPRAVA INFORMACÍ KE KORONAVIRU PO ZMĚNĚ ROZHODNUTÍ 

S PLATNOSTÍ OD 24.4. 2020 

ZRUŠENÍ ZÁKAZU volného pohybu osob:  

Oznamujeme občanům, že s účinností od pátku 24. dubna 2020 se ruší zákaz volného pohybu osob. Vláda dále svým 

nařízením zmírnila zákaz sdružování. Podle tohoto nařízení je možné pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu 

deseti osob. Omezení se netýká sdružování členů domácnosti, sdružování při výkonu povolání nebo účasti na pohřbu. Pokud 

je to možné, dodržujte při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry. 

I nadále platí povinnost chránit si po opuštění svého bydliště ústa a nos ochrannou pomůckou, jako je respirátor, rouška 

nebo například obyčejný šátek. Tato povinnost se nevztahuje na děti do věku dvou let, samotné řidiče ve vozidle či členy jedné 

domácnosti, kteří spolu jedou v jednom vozidle, a osoby s autismem. Dále se nevztahuje na osoby, které provozují individuální 

sport na venkovních sportovištích, běh nebo jízdu na kole ve volné přírodě, a to za předpokladu dodržení minimálního 2 

metrového odstupu mezi sebou.  

DALŠÍ PŘEDPOKLÁDANÉ ROZVOLNĚNÍ OPATŘENÍ 

Od pondělí 27. dubna: 

 provozovny do 2500 m2 s vchodem z ulice 

 autoškoly 

 posilovny a fitness centra bez sprch, šaten a sociálních zařízení 

 bohoslužby do 15 osob 

 knihovny 

 zoologické a botanické, dendrologické zahrady bez vnitřních pavilonů  

 prezenční výuka ve školách při dětských domovech se školou, výchovných a diagnostických ústavech 

Od pondělí 11. května: 

 všechny provozovny v obchodních centrech 

 provozovny nad 2500 m2, které nejsou v nákupních centrech 

 zahrádky v restauracích, hospodách, bufetech, kavárnách, vinotékách, pivotékách (zároveň stále platí prodej přes výdejové okénko) 

 holičství, kadeřnictví 

 pedikúry, manikúry 

 solária 

 kosmetické, masérské, regenerační nebo rekondiční služby 

 muzea, galerie  

 hrady, zámky, skanzeny (venkovní prostory) 

 venkovní tréninkové aktivity pro profesionální sportovce s vyloučením veřejnosti  

Od pondělí 25. května budou otevřeny: 

 vnitřní prostory restaurací, bufetů, hospod, vináren, kaváren, pivoték 

 hotely a další ubytovací služby 

 nelicencované taxislužby 

 tetovací salóny (piercing) 

 divadla, zámky, hrady (vnitřní prostory) 

 zotavovací akce pro děti do 15 let 

 hromadné akce s odstupňovaným počtem účastníků 

 kulturní, společenské i sportovní akce (počet osob bude specifikován) 

 svatby 

 zoo (včetně vnitřních pavilonů) 

 

BUĎME K SOBĚ OHLEDUPLNÍ, POUŽÍVEJME ROUŠKY A DESINFEKCI 
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POKUD NA SOBĚ POZORUJETE NĚJAKÉ ZDRAVOTNÍ OBTÍŽE VOLEJTE 

NEJDŘÍVE LÉKAŘI. 

MUDr. Jarešová ordinuje ve Výprachticích v PONDĚLÍ  12 – 13:30 NEMOCNÍ, STŘEDA 13-15 ZDRAVÍ, je nutné 

se nejdříve objednat telefonicky či emailem. 

MUDr. Novotný nebude ordinovat odpolední hodiny 17-18 hodin, Výprachtice a Bystřec. 

MUDr. Jedličková ošetří pouze akutní případy, domluvené zákroky sama přeobjednává. 

 

OTEVŘENÍ ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Stále čekáme na podrobnější informace z ministerstva školství a zdravotnictví za jakých podmínek bude možné 

otevřít mateřskou školu a I. stupeň základní školy. Ministerstvo školství slíbilo metodiku do 30. dubna. Momentálně 

máme informace pouze z médií. 

 

 

V souvislosti s vyhlášením  nouzového stavu z důvodu epidemie koronaviru COVID  19 přijala obec Výprachtice tato 

opatření: 
 

S účinností od 13. 3. 2020 obec Výprachtice nepřijímá platby v hotovosti, přijímá pouze bezhotovostní platby na účet. 

Při bezhotovostní úhradě používejte účet č. 1326985369/0800,  a VS, kterým je číslo popisné domu plátce.  

Poplatky: poplatek za odpad 590,- Kč/osoba 

  poplatek za psa 200,- Kč, pro důchodce 100,- Kč 

Nájemné, dle nájemních smluv. 

Hotovostní platby budou přijímány až po ukončení celostátního nouzového stavu. 

Stejně tak budou vydávány nálepky na popelnice za bezhotovostně zaplacené poplatky. 

 

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU – PONDĚLÍ A STŘEDA 7:00 – 11:30, 12:00 – 17:00 

 

Dále žádáme občany, aby po dobu nouzového stavu pro komunikaci s Obecním úřadem i s obcí Výprachtice 

upřednostnili komunikaci elektronickou nebo telefonickou. 
 

Kontakty: Luděk Skalický starosta@obec-vyprachtice.cz 

  Marie Bašková ucetni@obec-vyprachtice.cz 

  Lukáš Lešikar  stavebniurad@obec-vyprachtice.cz 

  Hana Havelková referent@obec-vyprachtice,cz 

 

Tel.: pro všechny: 465 391 132          

 

 

 

 

 

Za obec Výprachtice starosta obce 

             Luděk Skalický, DiS., 

mailto:starosta@obec-vyprachtice.cz
mailto:ucetni@obec-vyprachtice.cz
mailto:stavebniurad@obec-vyprachtice.cz

		2020-04-24T12:40:07+0200
	Luděk Skalický, DiS.




