INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ OBECNÍHO Ú ŘADU RAKOV
ZE DNE 27. prosince 2020

VLÁDNÍ OPATŘENÍ PLATNÁ OD 27. PROSINCE 2020:
Od 27. prosince 2020 přejde Česká republika do 5. stupně PES. Vláda proto schválila
odpovídající přísnější opatření, která mají platit až do 10. ledna 2021. V důsledku toho
bude opět prodloužen noční zákaz vycházení, který bude nově začínat ve 21 hodin. Ve
stejnou dobu budou muset zavřít všechny prodejny a služby včetně výdejních okének,
přičemž vláda opět přikročila k jejich výraznému omezení, budou povoleny opět jen
vymezené základní druhy prodávaného zboží a poskytovaných služeb.
Zároveň ale vláda zrovnoprávnila všechny druhy provozoven tím, že se zákaz bude
týkat výhradně sortimentu a služeb a nebude již vázán na velikost prodejny. To v praxi
znamená, že velké supermarkety nebudou smět nabízet zákazníkům doplňkové zboží,
které nelze prodávat a nabízet v jiných provozovnách. Všechny povolené maloobchody a
provozovny služeb budou moci mít otevřeno i v neděli.
Zákaz se od 27. prosince bude týkat i lyžařských vleků a lanových drah pro
veřejnost, které slouží k využívání lyžařských tratí. Povolena bude pouze přeprava zboží a
materiálu a doprava osob za jiným účelem. Opět bude zakázán i prodej nepotravinářského
zboží na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách.
Omezeno bude shromažďování osob na veřejnosti na dvě. Svateb, pohřbů a vstupu
do registrovaného partnerství se bude moci účastnit nanejvýš patnáct osob. Pro církevní a
náboženská shromáždění byla snížena povolená kapacita v kostelech a modlitebnách na
maximálně deset procent míst k sezení, nově byl ale povolen hromadný zpěv za
podmínky, že zpěváci nebo sbor budou oddělení od ostatních účastníků shromáždění tak,
aby bylo zabráněno šíření kapének.
Do přísnějšího režimu se po skončení vánočních prázdnin vrátí i školy. Až do 10.
ledna budou moci být v provozu pouze mateřské školy a první a druhé ročníky základních
škol. V platnosti zůstávají výjimky pro speciální školy, praktické vyučování a praxe,
zkoušky či individuální konzultace. Vláda současně opět nařídila hejtmanům a pražskému
primátorovi, aby zajistili nezbytnou péči pro děti od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci
pracují v oborech, které jsou důležité pro chod státu, například pro zaměstnance
integrovaného záchranného systému, bezpečnostních sborů a armády, obecní policie,
hygieny, zdravotnictví, pracovníky v sociálních službách, na úřadech práce, zaměstnance
škol a školek či České pošty. Omezen bude opět na nezbytné minimum i chod úřadů a
institucí a rozsah úředních hodin pro veřejnost.
Vláda rozhodla také o úpravě platného opatření, jímž zakázala lety mezi Velkou
Británií a ČR. Kromě ambulantních, repatriačních a záchranných letů budou povoleny lety
s cestujícími, kteří před nástupem do letadla leteckému dopravci předloží doklad o
negativním výsledku antigenního nebo RT-PCR testu, který byl proveden na území
Spojeného království Velké Británie a Severního Irska nejpozději 72 hodin před odletem.
Pasažéry takového letu mohou být pouze občané ČR a jejich rodinní příslušníci, občané
EU, kteří mají v ČR povolení k přechodnému nebo trvalému pobytu, a jejich rodinní
příslušníci, držitelé platného dlouhodobého víza, průkazu o povolení k dlouhodobému
nebo trvalému pobytu na území České republiky. Ostatní cizinci mohou letu využít jen pro
letecký tranzit nebo přestup na stejném letišti s podmínkou, že v ČR nesmí pobývat více
než 12 hodin.
Zdroj: webové stránky Ministerstva zdravotnictví
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PŘEHLEDNĚ: JAK SE OD DNEŠNÍHO DNE ZPŘÍSNÍ OPATŘENÍ
Omezení pohybu osob
Mezi 21. hodinou a 4.59 je zakázáno vycházet z domu
Výjimky
cesty do zaměstnání a zpět
cesty spojené s výkonem povolání
cesty k zajištění bezpečnosti a pořádku, řešení krizové situace, ochrany zdraví, veřejné
hromadné dopravy, zásobování a rozvážkové služby, poskytování zdravotní nebo sociální
péče
neodkladné cesty z důvodu ochrany života, zdraví či majetku
Povolené je venčení psů do vzdálenosti 500 metrů od domu
Výjimka z opatření na Silvestra není
Omezení volného pohybu zůstává, v době od 5.00 do 20.59
Pohyb osob na veřejně přístupných místech v počtu maximálně dvou osob
Lidé mohou cestovat do zaměstnání
Povoleny jsou nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými
Možné jsou cesty k obstarání základních životních potřeb (potraviny, léky, hygienické
potřeby, krmiva pro psy) pro sebe, blízké či v rámci dobrovolnictví a sousedské výpomoci
Výjimku mají i cesty do zdravotnických zařízení či za účelem vyřízení neodkladných
úředních záležitosti
Lidé stále mohou vycestovat do přírody a parků či na vlastní rekreační zařízení
Povoleno je také vycestovat z České republiky
Svatby, pohřby a bohoslužby do maximálního kapacity 10 procent míst k sezení jsou
taktéž povoleny
Zaměstnavatelé mají doporučeno využít u svých zaměstnanců práci z domova, pokud je to
možné
Zákaz lyžařských vleků
Od 27. prosince musí provozovatelé ukončit provoz lyžařských vleků
Restaurace a ubytování
Restaurace musí mít zavřeno, mohou však prodávat v době od 5 h do 21 h z výdejního
okénka
Stále není dovoleno prodávat z okýnka alkoholické nápoje
V platnosti taktéž zůstává zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti
Ubytovací služby jsou stále zakázány
Omezení maloobchodu a služeb
Maloobchodní prodejny a řetězce mohou prodávat pouze nezbytné zboží
Výjimku mají prodejny potravin, čerpací stanice, lékárny, prodejny ve zdravotnických
pomůcek, hygienického zboží a kosmetiky
Zůstávají otevřené i zverimexy, trafiky, optiky, prádelny a čistírny
Otevřená zůstanou také květinářství, galanterie, zámečnictví, prodejny domácích potřeb,
železářství
Zůstává povolen prodej zbraní a střeliva
Povolena jsou výdajová okénka pro zboží objednané přes internet i autoservisy
Vyjmenované prodejny mohou mít otevřeno v neděli
Zavřeny jsou služby, například kadeřnictví či kosmetické salony. Trvá zákaz otevření
bazénu a wellness s výjimkou těch, které jsou součástí zdravotnických zařízení. Zavřené
jsou herny a kasina.
Zavřené zůstanou taktéž muzea, galerie, divadla a kina
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Školy
Od 4. ledna se do škol vrátí pouze žáci prvních a druhých ročníků základních škol,
mateřských a speciálních škol
Všechny ostatní ročníky a školy fungují distančně
Po Novém roce se vrátí do škol jen žáci 1. a 2. tříd základních škol
Návštěvy v zdravotnických a sociálních zařízeních
Platí úplný zákaz návštěv ve zdravotnických a sociálních zařízeních
Zákaz návštěv ve věznicích
Lázně poskytují služby pouze ze zdravotních důvodů. Počet pacientů na jednom pokoji je
omezen.
Sport
Umožněny jsou pouze profesionální soutěže bez diváků, a to ve specifickém režimu
Amatérské soutěže jsou zakázány
Zavřena musí být všechna vnitřní sportoviště
Venku je možné sportovat maximálně ve dvou lidech

POZVÁNÍ NA XX. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OBCE:
Dne 29. prosince 2020 (úterý) od 16.00 hod., na sále KD, se uskuteční XX. VZZO.
Zasedání se uskuteční za zpřísněných hygienických podmínek, vstup pouze s rouškou,
rozestupy 2m mezi jednotlivými účastníky, bohužel nebude moci býti podáno účastníkům
zasedání tradiční občerstvení. Program VZZO je uveřejněn na úřední desce OÚ a na
webových stránkách obce.

VÝVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU:
Vývoz komunálního odpadu (popelnice) se uskuteční dne 4. ledna 2021 (pondělí)!

SILVESTR 2020 KULTURNÍ AKCE:
Z důvodu mimořádných opatření, platných od 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021, se
neuskuteční tradiční silvestrovský ohňostroj.
Každoročně pořádaný Vánoční turnaj ve stolním tenise byl z výše uvedených
důvodů přeložen na velikonoční termín v roce 2021.
Taktéž z důvodu mimořádných opatření byl zrušen lednový Hasičský ples. Další
kulturní a společenské akce budou plánovány dle vývoje epidemiologické situace po 10.
lednu 2021.

RUŠENÍ NOČNÍHO KLIDU:
Během měsíců listopad a prosinec došlo opakovaně k rušení nočního klidu, k poškození
soukromého, obecního a krajského majetku (dopravní značky). Po jednání se zástupcem
Policie ČR obdržel starosta obce přímé telefonní spojení na služebnu Policie ČR
obvodního oddělení v Hranicích. Tímto vyzývám spoluobčany, aby při zjištění rušení
nočního klidu a poškozování majetku, ihned informovali starostu obce (mobil:
606 290 092) v jakoukoliv denní či noční hodinu. Následně bude přivolána hlídka Policie
ČR k zajištění osob způsobujících rušení nočního klidu a poškozování majetku.

3

KONTAKTY NA OBECNÍ ÚŘAD
Vojtěch Skácel – starosta obce, mobil: 606 290 092, 731 646 336; e-mail:
starosta@rakov.cz
Úřední hodiny: pondělí a středa od 8.00 hod. – 12.00 hod.; 13.00 hod. – 17.00 hod.
Zdeňka Mizerová – místostarostka obce, mobil: 724 306 197, e-mail: ou.rakov@volny.cz
Úřední hodiny: pondělí od 15.00 hod. do 18.00 hod.; středa od 15.00 do 17.00 hod.
Marcela Králová – účetní evidence obyvatel, telefon: 581 621 870, e-mail:
ou.rakov@volny.cz
Úřední hodiny: pondělí a středa od 8.00 hod. – 12.00 hod.; 13.00 hod. – 17.00 hod.
Ing. Pavla Krbálková – manažerka mikroregionu Záhoran, mobil: 774 152 215, e-mail:
pavla.krbalkova@zahoran.cz
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