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 je
vyhlášen
pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky
NOUZOVÝ STAV
na dobu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů.
a dále
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 21. října 2020 č. 1078, 1079 a 1080 o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS-CoV-2/ na
území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o
krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení
vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) až
e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.
Vláda s účinností ode dne 22. října 2020 od 06:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod. zakazuje
volný pohyb osob na území České republiky s výjimkami. Dále ve svém usnesení přináší nařízení,
omezení, doporučení pro všechny osoby nacházející se na území České republiky a ukládá povinnosti
orgánům veřejné moci a správním orgánům.
a dále
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydala
Mimořádné opatření při epidemii č. /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
s účinností ode dne 24. října 2020 0:00 hod. do odvolání na celém území Moravskoslezského kraje,
týkající se omezení činnosti zařízení sociálních služeb.
Celé znění všech výše uvedených dokumentů naleznete na elektronické Úřední desce obce
Nošovice nebo na webových stránkách obce www.nosovice.cz.
Obec Nošovice vyzývá všechny fyzické a právnické osoby, kteří se nacházejí na území Nošovic,
včetně místních spolků, aby striktně dodržovaly veškeré pokyny a nařízení výše uvedené.
Mgr. Jiří Myšinský,
starosta obce v. r.

