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OBEC INFORMUJE
ZÁKAZ VOLNÉHO POHYBU OSOB NA ÚZEMÍ CELÉHO STÁTUDŮLEŽITÉ
OMEZENÍ VOLNÉHO POHYBU OSOB:
- platí od pondělí 16. března 0:00 do úterý 24. března 06:00
- nevztahuje na cesty do zaměstnání k výkonu podnikání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do
zdravotnických zařízení
- zákaz není uvalen na cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí. Netýká se ani pobytu v přírodě nebo
parcích
- zakázána není účast na pohřbu
- omezení se nevztahuje na veřejnou hromadnou dopravu, služby pro obyvatele včetně zásobování, rozvážkovou službu
nebo veterinární péči
- šíření koronaviru je trestný čin a za porušení individuální karantény hrozí pokuta tři miliony
CO SE NADÁLE SMÍ:
- prodávat nebalené pečivo, ale s omezením
Co smí zůstat otevřené:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opravny aut, kde bude méně než 30 lidí
Odtahové služby
Prodejny náhradních dílů
Provozovny, kde si vyzvednete zboží nebo zásilku
Zahrádkářství, stavebniny a hobby markety pro podnikatele, kteří je potřebují jejich sortiment ke své činnosti, nikoliv
pro běžnou veřejnost
Lázeňská zařízení pro péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění
Stavební, projektantské firmy (geologové, zeměměřiči, stavební analytici)
Prodejny zdravotnických potřeb
Prodejny pokladních jízdenek
Pošty - pouze přepážky uzpůsobené nepřímému kontaktu
Lékárny, supermarkety, banky, trafiky
MHD
Úřady dvakrát týdně tři hodiny (Po a St)

Zakazuje se:
•
•
•
•
•
•
•

Prodej ubytovacích služeb
Provoz prodejen elektro
Autoškoly
Sdílené taxislužby
Samoobslužné prádelny a čistírny
Přítomnost veřejnosti v prodejnách stavebnin (vyjma podnikatelů)
Přítomnost na vnitřních i venkovních sportovištích

- pokud se bude někdo nacházet v karanténě a bude potřebovat cokoli přivést - potraviny, léky, aj., ať se kdykoli ozve na
mob. 737 779 377 - starosta obce
- na jakékoli dotazy týkající se nouzového stavu, zákazů, ověření informací, aj., se můžete kdykoli obracet na mob. 737 77 9
377 nebo na e-mail: obec@suchaloz.cz - starosta obce
- obec v rámci GDPR nemá možnost vědět, kdo z občanů se nachází v karanténě, kdo byl nebo je ještě v postižených
oblastech atd.
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