Informace Obce Nošovice
z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s výskytem koronaviru (SARS CoV-2)
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Obec Nošovice informuje své občany, že

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydala
Mimořádné opatření č. 10/2020 a č.11/2020
v souvislosti a výskytem Covid-19 v níže uvedených oblastech

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako věcně i místně
příslušný správní úřad podle § 85 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů („dále jen zákona č. 258/2000
Sb.“) ve smyslu § 82 odst. 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 69 odst. 1 písm. i) a § 69
odst. 2

nařizuje
mimořádné opatření při epidemii
spočívající s účinností ode dne vyhlášení do odvolání tohoto mimořádného opatření na území obcí,
Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Jablunkov, Bohumín, Havířov, Karviná, Orlová, Český Těšín,
Třinec a všech obcí, pro které vykonávají rozšířenou působnost.
Protože obec Nošovice je součásti ORP Frýdek-Místek, tak se uvedená nařízení vztahují i pro nás a
musíme se jimi řídit. Celé znění nařízení naleznete na elektronické Úřední desce obce nebo na
webových stránkách obce www.nosovice.cz.
Na základě těchto a dalších informací Vám podáváme i následující týkající se života v obci.
-

Mateřská škola, jehož je obec zřizovatelem bude dne 1.7. 2020 znovuotevřena
a. Letní provoz mateřské školy bude od středy 1. 7. do pátku 17.7.2020
b. Rodiče, kteří budou mít v uvedeném letním provozu umístěné své dítě v MŠ informujeme,
aby pravidelně sledovali webové stránky mateřské školy, kde jim budou sdělené případně
další informace týkající se provozu (preventivní opatření).

Tímto vyzývám občany, aby dodržovali veškeré pokyny, které vám byly touto informací sdělené.
Všem občanům obce Nošovice přeji jménem obecního úřadu pohodové prožití letních prázdninových
dnů v klidu rodinném.
Mgr. Jiří Myšinský,
starosta obce v. r.

