
Informace pro občany 

S ohledem na vývoj nákazové situace Covid - 19, která se v současnosti šíří 

na území České republiky, jsou přijímána mimořádná opatření.  

Ve čtvrtek 12. 3. 2020 od 14 hodin byl na celém území 

České republiky vyhlášen vládou ČR nouzový stav na 

dobu 30 dnů. 

Od 13. 3. 2020 od 6 hodin ráno je zakázáno pořádání všech akcí, kterých by se 

zúčastnilo více než 30 lidí. Opatření se vztahuje na kulturní, sportovní, 

náboženské akce, slavnosti, poutě, přehlídky, trhy a další akce. 

 

Upozorňujeme občany, že vzhledem k vzniklé situaci se ruší všechny plánované 

akce v obci Tchořovice.  
 

Obecné informace 
Nouzový stav se vyhlašuje na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České 

republiky. Nouzový stav vyhlašuje vláda ČR svým usnesením. Vláda o vyhlášení nouzového stavu 

neprodleně informuje Poslaneckou sněmovnu, která může vyhlášení zrušit. 

Doba trvání nouzového stavu je nejvýše 30 dnů. Prodloužit se může pouze po předchozím souhlasu 

Poslanecké sněmovny. 

Nouzový stav se vyhlašuje jako zákon. Vyhlášení, prodloužení a zrušení nouzového stavu se 

oznamuje dalšími způsoby v místě obvyklými, zejména prostřednictvím hromadných informačních 

prostředků a místního rozhlasu. 

V případě vyhlášení nouzového stavu mohou být dle krizového zákona č. 240/2000 Sb. na nezbytně 

nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezena některá práva a svobody. 

Občanů ČR se vyhlášená krizová opatření mohou dotknout např. v povinnosti strpět zákaz vstupu, 

pobytu, pohybu ve vymezených objektech nebo rizikových oblastí z důvodu omezení šíření nákazy. 

Vyhlášená krizová opatření mohou být přijata k usměrnění spotřeby a dodávek zdravotních 

prostředků a léčiv a dalších věcných prostředků pro řešení situace, k přijetí opatření v dopravě, 

zajistí přednostní zásobování dětských, zdravotnických nebo sociálních zařízení či bezpečnostních 

soborů a složek IZS. 

 

Konkrétní opatření budou doplněna v návaznosti na další usnesení vlády. 

 

Pojízdná prodejna 
Vzhledem k tomu, že může být pro některé, zejména starší obyvatele, složité zajišťování 

základních potřeb, především potravin, upozorňujeme obyvatele, že je možno využít služeb 

pojízdné prodejny smíšeného zboží, která zajíždí do obce Tchořovice ve čtvrtek v 11:15 h 

k místnímu pohostinství.  

Zboží je možno objednat telefonicky na tel. č. 601 368 331, na internetu www.kupujunas.cz nebo 

na emailem  objednatnakup@seznam.cz.  
V případě zájmu o rozšíření služeb této pojízdné prodejny, sdělte tyto informace na tel. 725 883 262 

(Křivancová) 
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