
Obec Dlažov 

INFORMACE A OPAT Ř ENÍ 

Č.3/2020 

pro občany obce Dlažov a všech spádových obcí, 

v souvislosti s prodloužením omezení volného pohybu osob. 

Na základě  rozhodnutí vlády ČR z 30. 3. 2020 je omezení volného pohybu osob a pobytu na veřejnosti 
prodlouženo do 11. dubna 2020 do 6:00 hodin. 

S ohledem na závažnost situace vyzýváme všechny občany, aby: 

- respektovali aktuální mimořádná opatření — viz příloha 

- respektovali nařízení vlády o přednosti nakupování osob starších 65 let a 50 let s průkazem ZTP v naší prodejně  

Přehled dalších zásadních informací najdete na internetových stránkách obce (www.dlazov.cz) v sekci Aktuality 
nebo na vývěsce u 00. S ohledem na obrovské množství vydávaných předpisů  není ovšem v našich silách vyvěsit 

úpině  všechny. Sledujte prosím zpravodajství TV a tisk a webové stránky vlády ČR, ministerstva zdravotnictví a 

zahraničních věcí a krajské hygienické stanice. 

2) Obecní úřad je v souladu s rozhodnutí vlády ČR otevřen pouze omezeně: 

• v pondělí od 08:00 — 10:30 hodin 

• ve středu od 12:30 - 16:00 hodin. 

- Úterní večerní hodiny od 18:00 — 20:00 hodin se starostou a místostarostou stale platí. 

- návštěvu úřadu omezte prosím na vyřízení naprosto nezbytných a neodkladných 

záležitostí 
- v této době  nebudou obecním úřadem přijímány žádné hotovostní platby. Ty můžete provádět 

pouze bankovním převodem 
- splatnost místních poplatků  za komunální odpad a psy se posouvá do 30. června 2020. 

3) Obecní knihovna v Dlažově  a Soustově  se do odvolání uzavírá. 

4) Mateřská škola Dlažov je pro nedostatek dětí a po dohodě  s rodiči stale uzavřena. 

5) Sokolovna Dlažov je nadále uzavřena. 

Pro případné dotazy využívejte tyto kontakty: 
Telefony 373 392 406 - obecní úřad, 734 858 672 — starosta, 724 187 669 místostarosta 

Václav Černý, starosta obce 



MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ VLÁDY ČR - OMEZENÍ VOLNÉHO POHYBU OSOB 

1) 	s platností do dne 11. dubna 2020 do 6:00 se zakazuje volný pohyb osob na území celé České 

republiky  s výjimkou: 

o cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, 

o nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými, 

o 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, dopinění pohonných hmot, 

o cest nezbytně  nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. 
dobrovolnictví, sousedská výpomoc), 

o cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně  zajištění nezbytného doprovodu 

příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče, 

o cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně  zajištění nezbytného doprovodu 

příbuzných a osob blízkých, 

o výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové 

situace, ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně  dobrovolnické 

činnosti, individuální duchovní péče a služby, veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, služeb 

pro obyvatele, včetně  zásobování a rozvážkové služby, veterinární  bete,  

o pobytu v přírodě  nebo parcích, 

o cest zpět do místa svého bydliště, 

o pohřbů; 

2) s platností do dne 11. dubna 2020 do 6.00 se nařizuje osobám pobývajícím na území České 

republiky 

o omezit pohyb na veřejně  dostupných místech na dobu nezbytně  nutnou a pobývat v místě  svého 

bydliště  s výjimkou výše uvedených případů, 

o omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně  nutnou míru, 

o pobývat na veřejně  dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů  domácnosti, 

výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat př i 

kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně  dva metry, pokud je to možné; 

3) od 31. března 2020 od 00:00 hod. se  zakazuje všem osobám pohyb a pobyt na všech místech 

mimo bydliště  bez ochranných prostředků  dýchacích cest (nos, ústa), jako jsou respirátor, 

rouška, ústenka, šátek nebo šál nebo jině  prostředky, které brání šíření kapének, a to 

s výjimkou: 

o dětí do dvou let věku, 

• řidičů  motorových vozidel, jsou-li sami v uzavřeném vozidle 
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