Obecní úřad Rakov

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ OBECNÍHO Ú ŘADU RAKOV
ZE DNE 17. března 2020

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ – KORONAVIRUS
Vláda ČR od 16. 3. 2020 do 24. 3. 2020 do 6:00 zakázala volný pohyb osob na území ČR s
výjimkou: – cest do zaměstnání – nezbytných cest za rodinou – nezbytných cest k obstarání
zákl. životních potřeb (nákup potravin, léků, hygienického zboží, krmiv atd.) cest do
zdravotnických zařízení- cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí- činnosti
sloužící k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku, zajištění zdrav. a soc. služeb Povolen je
nezbytný doprovod.
Po dobu od 16. března do 24. března (do 6:00) platí, že je zákaz volného pohybu po celém
území Česka s vyjmenovanými výjimkami. Mezi ně patří například: cesta do zaměstnání
nebo nutná cesta za rodinnou, návštěva lékaře či obstarání základních životních potřeb. Co
přesně tedy smíme a co ne?
Smím na ulici?
Podle platného usnesení lidé nemají opouštět domovy až na výjimky, mezi které patří: cesta
do zaměstnání nebo nezbytná cesta za rodinou a blízkými osobami. Lidem je také podle
usnesení dovoleno si dojít na nákup potravin, léků, kosmetiky a jiných zdravotních pomůcek.
Stejně tak je možné v neodkladných záležitostech navštívit lékaře. A vyřídit si nezbytné
úřední záležitosti.
Výjimka také platí pro zdravotníky, dobrovolníky, kteří pomáhají ve zdravotnických a jiných
zařízeních. Venku se mohou kvůli svému povolání pohybovat lidé pracující ve veřejné
hromadné dopravě a další infrastruktuře. „Dále se mohou volně pohybovat osoby, kteří
pracují v rozvážkových službách,“ stojí v usnesení.
Vláda pak doporučuje zaměstnavatelům, aby umožnili svým pracovníkům práci na dálku, a
dále se doporučuje pozastavit činnosti, které nejsou nezbytné pro provoz zaměstnavatele.
Co vládní rozhodnutí ruší, zakazuje nebo nově povoluje:
– Vláda ukládá pracovní povinnost žákům a studentům 5. a 6. ročníků lékařských vysokých
škol a nelékařským zdravotnickým pracovníkům (sestry, záchranáři atd.) na středních
školách. Jako posily je potřebují krajské hygienické stanice, záchranné služby a nemocnice.
– Všichni zdravotníci, lékař, farmaceuti a další nelékařské profese mají zákaz čerpání
dovolené po dobu nouzového stavu.
– Ministerstvo financí promine veškeré pokuty za pozdní podání daňového přiznání či
kontrolního hlášení, posouvá se termín pro daňová přiznání na 1. 7.
– Novou vlnu EET ministerstvo neodsune, ale nebude neplnění povinností sankcionovat.
– Na pomoc policii je povolána armáda a Celní správa.
– Úřady musí omezit úřední hodiny na maximálně 3 hodiny v pondělí až ve středu.
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– Stát dočasně znovuzavedl ochranu státní hranice s Německem a Rakouskem v období od
16. 3. do 4. 4.
– Hejtmani a primátor hlavního města Prahy jsou povinni určit školu pro péči o děti ve věku 3
až 10 let, jejichž rodiče jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, zdravotnických služeb či
orgánů ochrany zdraví.
– Mateřské školky mohou pečovat o maximálně patnáctičlenné skupiny dětí.
– Ruší se doplňující senátní volby na Teplicku.
Můžu si tedy dojít nakoupit?
Ano, ale jenom do některých obchodů. Otevřené už od sobotního rána mohou být jen
obchody s potravinami, s drogerií, lékárny nebo čerpací stanice. Vůbec se nesmí nakupovat
na tržištích, jako je například Sapa. V provozu ale zůstávají internetové obchody. Naopak
nově otevřela vláda autoservisy, stanice technické kontroly.
Povoleno je také využívání nezbytných bankovních a poštovních služeb.
Lidé by také měli dbát na to, aby při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách
měli odstup nejméně dva metry. Vláda rovněž upozorňuje na to, aby občané z hygienických
důvodů platili platebními kartami.
Můžu jít do restaurace?
Ne. Restaurace jsou už od soboty na deset dní zcela uzavřené. Uzavřeny musí být i jídelní
části obchodních domů, které mají nákupní plochu přes 5000 metrů čtverečních. Výjimku
mají stravovací provozovny, které neslouží veřejnosti, například závodní jídelny, stravování
poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb a podobně. Zákaz se také nevztahuje na
prodej mimo provozovnu stravovacích služeb. Jde třeba o provozovny rychlého občerstvení s
výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny.
Další změny v provozu obchodů a služeb:
– Ruší se provoz autoškol a taxislužeb s výjimkou těch, které mají licenci pro dovoz jídla a
osob.
– Uzavírají se samoobslužné prádelny a čistírny a také prodejny elektro, které měly dosud
výjimku. Ruší se prodej ubytovacíh služeb.
– Hobbymarkety budou fungovat pouze pro živnostníky a podnikatele, kteří jejich sortiment
potřebují pro své podnikání. Pro veřejnost zůstanou uzavřené.
– Otevřou autoservisy a STK, květinářství, zahrádkářské potřeby, pohřebnictví nebo prodej
zdravotnických potřeb.
– Uzavírají se vnitřní i venkovní sportoviště.
– Ruší se modré zóny ve městech.
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Co sport nebo nějaká zábava?
Běžet můžete cestou do práce. Nebo jet na kole, a tak se vyhnout MHD. Vláda už dříve
zakázala návštěvy ve vnitřních i venkovních sportovištích s účastí nad 30 lidí, bazénech,
fitness centrech, soláriích a saunách.
Na zdravotní procházku je možné vyjít. Ideálně pouze s lidmi, s kterými žijete. A je třeba u
toho dodržet co možná největší odstup od ostatních lidí. Tudíž do lesa nebo do parku smíte.
Ale dát si tam sraz s dalšími desítkami lidí je špatně, vysvětlil kabinet po nedělním zasedání.
I u kultury máte smůlu. Už ve středu vláda zavřela divadla a kina. Vláda zakázala i sportovní
utkání a náboženské akce, kde by bylo více než třicet lidí. Zakázán je i provoz heren a kasin.
Je možné vycestovat z Česka?
Ne. Jedině ve vymezených výjimkách za prací. A to prozatím až do stokilometrové
vzdálenosti. Kromě toho udělila dříve vláda výjimku, kterou budou mít řidiči kamionů, piloti,
vlakové čety, lodníci, příslušníci záchranných sborů i lidé, kteří pracují v blízkosti hranic v
sousedních zemích.
Co hrozí, když nedodržím karanténu?
Pokud někdo nebude karanténu dodržovat, hrozí mu pokuta až 3 miliony korun. Kromě toho
vláda také schválila návrh ministryně spravedlnosti Marie Benešové, podle kterého je šíření
koronaviru trestným činem.
Vláda už 12. března vyhlásila na třicet dní nouzový stav, který razantně omezil pohyb lidí.
Podle krizového zákona by mohlo dojít i k omezení provozu městské hromadné dopravy a
vlakových i autobusových spojení po celé republice. Předseda vlády to ale prozatím popřel a
přímo řekl, že vláda naopak hromadnou dopravu posílí, aby nebyla tak velká koncentrace
lidí.
Zdroj: nivinky.cz

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY RAKOV
Od úterý 17. března 2020 je uzavřena místní Mateřská škola, do odvolání. Rodičům, kteří
nemají možnost zajištění hlídání dětí, nabízíme službu dozoru – hlídání, prozatím
v dopoledních hodinách (6.00 až 12.00 hod.). Zájemci o tuto službu nechť kontaktují starostu
obce telefonicky na čísle 606 290 092 nebo e-mailem: starosta@rakov.cz,

OTEVÍRACÍ DOBA PRODEJNY SMÍŠENÉHO ZBOŽÍ RAKOV
Místní prodejna smíšeného zboží má upravenou otevírací dobu do odvolání. Pondělí až
čtvrtek otevřeno od 6.00 hod. do 10.30 hod., pátek od 6.00 hod. do 10.30 hod. a od 14.00
hod. do 15.30 hod., sobota od 6.00 hod. do 10.30 hod. Doporučení provozovatele prodejny –
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pečivo nejlépe objednat alespoň jeden den předem. Telefonní číslo prodejny smíšeného
zboží Rakov: 776 840 725.
V souladu s Usnesením vlády ze dne 14. března 2020 je místní Hospůdka pod
Doškem uzavřena. Dále pak v souladu s Usnesením vlády ze dne 15. března 2020 se ruší
veškeré kulturní, společenské, sportovní akce na území katastru obce Rakov, do odvolání.

NABÍDKA SLUŽBY SPOLUOBČANŮM
Vzhledem k nastalé mimořádné situaci, zejména s dopadem na seniory, kteří by měli
minimálně přicházet do styku s veřejností, nabízí Obecní úřad Rakov službu, zejména jak
již bylo sděleno seniorům, ale i v případě mimořádné situace i ostatním
spoluobčanům, zajištění nákupu základních potravin, zboží, zajištění léků nebo
dojezdu pracovníků Charity Hranice. V případě potřeby nás kontaktujte na mobilních
telefonních číslech: 606 290 092; 778 436 956 nebo na telefonní číslo 581 621 870,
taktéž možno kontaktovat e-mailem: starosta@rakov.cz, ou.rakov@volny.cz,

INFORMACE KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE
Krajská hygienická stanice zahájila provoz speciální infolinky pro Olomoucký kraj ke
koronaviru Covid-19. Linka na čísle 585 719 719 bude v provozu do odvolání každý den
od 9:00 do 19:00 hodin
https://www.khsolc.cz

OMEZENÍ PROVOZU OBECNÍHO ÚŘADU RAKOV
S platností od 17. března 2020 je omezen provoz Obecního úřadu Rakov. Úřad bude
otevřen pouze ve středu od 14.00 hod. do 17.00 hod. V ostatní dny uzavřen. Žádáme
občany, aby využili elektronické komunikace s úřadem – e-mailové adresy úřadu:

starosta@rakov.cz; ou.rakov@volny.cz
Datové schránky obce: ttkbnfk

ZMĚNA TERMÍNIU SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU, TERMÍN SVOZU
NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Pátek 10. dubna 2020 jest státním svátkem. Z tohoto důvodu se uskuteční svoz komunálního
odpadu (popelnice) v naší vesnici již ve čtvrtek 9. dubna 2020!
Sběr a svoz nebezpečného odpadu v naší obci, je naplánován na sobotu 18. dubna
2020 v době od 10.50 hod. do 11.30 hod. Sběrné místo – před Kulturním domem. Jednotlivé
druhy nebezpečného odpadu, které budou likvidovány: barvy a plechovky od barev a jiných
škodlivin, ředidla, vyjeté, fritovací a jedlé oleje; staré léky a rtuťové teploměry, prostředky na
ochranu rostlin, opotřebované a poškozené pneumatiky, olověné akumulátory včetně
elektrolytu, zářivky, výbojky, televizory, rádia, ledničky, mrazničky, pračky, trouby, sporáky,
vysavače, PC monitory, tiskárny notebooky, drobné elektrické domácí spotřebiče.

UŽITEČNÉ ODKAZY:
https://special.novinky.cz/covid-19/covid-19-rady-pro-seniory.html
https://special.novinky.cz/covid-19/covid-19-jak-si-vyrobit-rousku.html
https://special.novinky.cz/covid-19/covid-19-kde-se-testovat-na-podezreni-z-nakazy.html
https://special.novinky.cz/covid-19/covid-19-prevence.html
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