Město Janovice nad Úhlavou
ROZHODNUTÍ STAROSTY
číslo 08/2020
ze dne 16.3.2020

OPATŘENÍ
Města Janovice nad Úhlavou v souvislosti s omezením volného
pohybu osob
Vážení občané,
v souvislosti s omezením volného pohybu osob, který vyhlásila vláda České republiky od pondělí
16. března do úterý 24. března, oznamujeme následující informace:
1) Přehled všech zásadních informací najdete na internetových stránkách města (www.janovice.cz)
v sekci „Aktuality“ nebo na úřední desce před městským úřadem.
2) Městský úřad Janovice nad Úhlavou bude otevřen pro veřejnost pouze v pondělí od 8:00 do 11:00
hodin a ve středu od 14:00 do 17:00 hodin.
 Návštěvu úřadu omezte prosím na vyřízení naprosto nezbytných záležitostí.
 Po dobu omezených návštěv nebudou přijímány žádné platby, a to ani v hotovosti ani platební
kartou. Platby můžete provést pouze bankovním převodem.
 Splatnost místních poplatků za komunální odpad a za psy se odkládá do 30. dubna 2020.
3) Sběrný dvůr je zcela uzavřen.
4) Městská knihovna Janovice nad Úhlavou je zcela uzavřena – ruší se veškeré akce.
5) Tělocvična města je zcela uzavřena.
6) Masarykova základní škola Janovice nad Úhlavou je zcela uzavřena.
7) Školní kuchyně Masarykovy ZŠ Janovice nad Úhlavou je od 18.3.2020 zcela uzavřena. Důvodem je
nutnost opravy havárie splaškové kanalizace.
8) Mateřská škola Janovice nad Úhlavou je pro nedostatek dětí a po dohodě s rodiči uzavřena od
17.3.2020.
Pro případné dotazy využívejte tyto kontakty:
Telefony: 376 392 295 nebo 725 716 616, e-mail: mesto@janovice.cz
Vážení občané,
jako starosta města vás žádám, dodržujme prosím veškerá nařízení a doporučení
související s vyhlášeným stavem nouze i s omezením volného pohybu osob. Zachovejme
klid a rozvahu a zvládněme tuto náročnou situaci. Prosím vás, uvědomme si, že se jedná o
společnou snahu situaci zvládnout, nikoli hledat způsoby, jak přijatá opatření obejít a
porušit. Nastalá situace již opravdu vyžaduje osobní odpovědnost každého z nás.
Děkuji a přeji vám hodně trpělivosti!

Mgr. Michal Linhart, starosta města, v.r.
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Omezení volného pohybu osob:
platí od pondělí 16. března 0:00 do úterý 24. března 06:00
nevztahuje se na cesty do zaměstnání k výkonu podnikání, nezbytné cesty za rodinou, pro
základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení
zákaz není uvalen na cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí. Netýká se
ani pobytu v přírodě nebo parcích
Zakázána není účast na pohřbu
Omezení se nevztahuje na veřejnou hromadnou dopravu, služby pro obyvatele včetně
zásobování, rozvážkovou službu nebo veterinární péči
Šíření koronaviru je trestný čin a za porušení individuální karantény hrozí pokuta tři miliony
Sankce vláda neoznámila, jde o osobní odpovědnost každého za zdraví a životy
svých blízkých,

Co se nadále smí:
Prodávat nebalené pečivo, ale s omezením
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Co smí zůstat otevřené:
Opravny aut, kde bude méně než 30 lidí
Odtahové služby
Prodejny náhradních dílů
Provozovny, kde si vyzvednete zboží nebo zásilku
Zahrádkářství, stavebniny a hobby markety pro podnikatele, kteří je potřebují jejich
sortiment ke své činnosti, nikoliv pro běžnou veřejnost
Lázeňská zařízení pro péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění
Stavební, projektantské firmy (geologové, zeměměřiči, stavební analytici)
Prodejny zdravotnických potřeb
Prodejny pokladních jízdenek
Pošty - pouze přepážky uzpůsobené nepřímému kontaktu
Lékárny, supermarkety, banky, trafiky
MHD
Úřady dvakrát týdně tři hodiny (Po a St)
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Zakazuje se:
Prodej ubytovacích služeb
Provoz prodejen elektro
Autoškoly
Sdílené taxislužby
Samoobslužné prádelny a čistírny
Přítomnost veřejnosti v prodejnách stavebnin (vyjma podnikatelů)
Přítomnost na vnitřních i venkovních sportovištích
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