
INFORMACE (15.4.2020) 

1. Informace vydané vládou ČR dne 14.4.2020 

Vláda vydala dne 14.4.2020 informace o uvolňování opatření. Harmonogram uvolňování 

opatření ve školách a školských zařízeních, podnikatelských a dalších činností – ZDE: 

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/harmonogram-

uvolnovani-opatreni-ve-skolach-a-skolskych-zarizenich--podnikatelskych-a-dalsich-cinnosti-

180969/ 

2. Městský úřad Janovice nad Úhlavou 

Úřední hodiny pro veřejnost od 20. dubna 2020 až do odvolání 

Pondělí  8.00 – 12.00 13.00 – 17.00 

Středa   8.00 – 12.00  13.00 – 17.00  

Pátek   8.00 – 12.00    13.00 – 14.00 

Ochranná opatření 

Pokud je to možné, vyřizujte záležitosti prostřednictvím písemného, elektronického a 

telefonického kontaktu. Jestliže je vaše návštěva úřadu nezbytně nutná, dodržujte prosím tato 

opatření: 

 po celou dobu návštěvy používejte ochranné prostředky dýchacích cest (nos a ústa), 
 dodržujte vzdálenost minimálně 2 metry od ostatních osob, 
 do kanceláří vstupujte jednotlivě. 

Možnost vyzvedávání dezinfekce  

Občané města Janovice nad Úhlavou a všech spádových obcí si ve stanovených úředních 

hodinách mohou zdarma vyzvednout dezinfekci na ruce.  

Místo výdeje: kancelář č. 7, 1. patro. 

3. Základní škola 

Podle rozhodnutí vlády bude od 25. května 2020 otevřena základní škola pro děti 1. stupně 

(1.- 5. třída). Je doporučeno vyučovat 15 dětí ve skupině (jedno dítě v lavici), bez možnosti 

měnit složení skupin, roušky jsou doporučeny (o nošení či nenošení rozhodne vyučující). 

Povinné bude nošení roušek ve společných prostorách školy. O organizaci výuky a všech 

podmínkách rozhodne ředitel(ka) školy ve spolupráci se zřizovatelem. 

4. Mateřská škola 

Jakmile budou známy všechny podmínky, za kterých lze mateřskou školu otevřít, proběhne 

jednání zřizovatele a ředitelky mateřské školy.  



5. Sběrný dvůr města 

Sběrný dvůr města bude od pátku 17. dubna 2020 plně v provozu: 

 PÁTEK   14.00 – 18.00 hodin 
 SOBOTA 08.00 – 12.00 hodin 

6. Tělocvična města 

Tělocvična města zůstává zcela uzavřena. 

7. Kulturní a jiné akce pořádané městem 

Zatím se ruší všechny akce, které měly proběhnout v dubnu a květnu. Další rozhodování se 

bude řídit aktuálním stavem a rozhodnutími vlády. 

 

Mgr. Michal Linhart, starosta města, v.r. 


