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i::::::?} Rozhodnutí hejtmana a usnesení vlády o krizovém'{~::(

opatření

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

v příloze Vám zasílám rozhodnutí hejtmana, kterým nařizuje zákaz vstupu, pobytu a
pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátoru, šátku, šály
a obdobné tkaniny) do prostředků veřejné dopravy, provozoven, jejichž provoz je povolen
příslušnými vládními usneseními i za nouzového stavu (zejména prodejny potravin,
pohonných hmot a paliv, hygienických prostředků, lékárny, výdejny zdravotnických
prostředků, prodejny tiskovin a tabákových výrobků apod.), sociálních a zdravotnických
zařízení, školských zařízení a pošt na území Jihomoravského kraje počínaje dnem 18.3.
2020 od 18:00 hodin do odvolání, nejdéle však po dobu trvání nouzového stavu,
Ukládá obcím Jihomoravského kraje vyhlášení tohoto opatření a informování veřejnosti
všemi v místě obvyklými komunikačními prostředky (místní rozhlas, webové stránky
apod.).

Dále zasílám usnesení vlády o krizovém opatření, kterým se zakazuje s účinností od 19.
března 2020 od 00:00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo
bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos; ústa) jako je respirátor,
rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, dále nařizuje
všem osobám, které mají výjimku pro přeshraniční pracovníky (pendlery) omezit pohyb
na území České republiky na nezbytně nutné potřeby.

Vláda zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám přítomnost v
maloobchodních prodejnách potravin v čase mezi 10:00 hod. a 12:00 hod., a to s
výjimkou osob starších 65 let věku a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny
nebo osob v obdobném poměru.
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