Můžu jít na výlet do přírody a překračovat hranice okresu? Pobyt v přírodě přece nemůže ničemu vadit.
To nelze, pobyt v přírodě je možný jen na území vlastní obce. Není tedy možné uskutečnit výlet v rámci celého
okresu.
Co mi hrozí, když nebudu nařízení respektovat? Jaké jsou případné pokuty / sankce?
Jedná se o krizové opatření vlády, povinnost jej dodržovat stanoví krizový zákon. Za porušení této povinnosti je
sankce až 20 tisíc korun.
Jak se to bude kontrolovat? Kdo to bude kontrolovat?
Intenzivní namátkové kontroly budou probíhat na území celé České republiky. Policie využije všech svých
kapacit.
Jak bude fungovat příměstská doprava, když jezdí i mimo okres?
Vnitrostátní přepravci fungovat mohou, ale jednotliví cestující musí splňovat některou z výjimek pro pohyb
mimo okres.
Jak budou policisté kontrolovat pravost potvrzení od zaměstnavatele?
Vyhodnocení každého dokumentu záleží na policistech, ti mohou v případě podezření žádat vysvětlení a využít
další nástroje ke zjištění skutečného stavu.
K čemu omezení je, když si do formuláře mohu de facto napsat jakýkoli důvod?
Důvody jsou omezené výjimkami. Vyhodnocení každého dokumentu záleží na policistech, ti mohou v případě
podezření žádat vysvětlení a využít další nástroje ke zjištění skutečného stavu. Každý musí být schopný
prokázat, že se na něj daná výjimka vztahuje.
Ve výjimkách je účast na pohřbu. Jak je to se svatbami?
Účast na svatbě nebo prohlášení o registrovaném partnerství je možná jen v rámci Vašeho okresu.
Jsem očkovaný, případně jsem COVID-19 už prodělal. Vztahuje se toto omezení i na mě?
Ano, vztahuje se na všechny osoby.
Jak dlouho budou opatření platit?
Opatření budou platit od 1. března 2021 po dobu 3 týdnů, tzn. do 21. března 2021.

KAM SMÍ JANOVIČTÍ?

POMŮŽEME S OČKOVÁNÍM

Město Janovice nad Úhlavou tvoří 11 místních částí. V
těchto místních částech města nám vláda dovolila
provozovat své volnočasové aktivity – smíme se zde
procházet, běhat, jezdit na kole, koloběžce, bruslích
apod. A kam tedy smíme?
Místní části města Janovice nad Úhlavou:
Janovice nad Úhlavou, Veselí, Spůle, Plešiny, Dubová
Lhota, Perovice + Osina, Ondřejovice, Hvízdalka,
Vacovy, Dolní Lhota a Rohozno.
Tak dávejte pozor!
Za cedulí těchto místních částí je „Krakonošovo“!

Vzhledem k tomu, že se zatím neočkuje proti Covid – 19
v Janovicích nad Úhlavou, nabízí město
následující pomoc:
Pokud se na nás obrátí osoba, která má nárok na
očkování proti Covid – 19, má o toto očkování zájem,
ale není schopna (ani nemá nikoho, kdo by jí pomohl)
provést přihlášení v očkovacím systému, pokusíme
se s registrací a rezervací očkovacího místa pomoci.
POZOR! Nejsme schopni zajistit dopravu na
očkování. To je nutno dohodnout s lékařem.

MĚSTO NABÍZÍ RESPIRÁTORY

Případní zájemci mohou volat na telefonní číslo
725 716 616.

Protože jednou z povinností, která platí od 1.3.2021, je
nošení respirátoru (min. FFP 2), nabízí město svým
občanům respirátory zdarma.
První možnost, kdy si můžete respirátor vyzvednout:
čtvrtek 4.3.2021
od 9.00 do 10.00 hodin a
od 15.00 do 16.00 hodin
v budově Městského úřadu Janovice nad Úhlavou. Tato
informace se k vám s největší pravděpodobností
nedostane včas, ale nic se neděje.
Stačí poslouchat místní rozhlas, případně sledovat
internetové stránky města a Facebook, kde budou
vyhlášeny další termíny výdeje.
Vydávat budeme 2 ks na osobu. Není to nic moc, ale
snad aspoň někoho potěšíme.
Seniorům, o které se stará Pečovatelská služba Janovice
nad Úhlavou, budou respirátory doručeny domů.

PROVOZNÍ DOBA
MĚSTSKÉHO ÚŘADU JANOVICE NAD ÚHLAVOU
od 1. března 2021

Pondělí
7.30 – 12.00 12.30 – 17.00
Úterý
ZAVŘENO 12.30 – 16.00
Středa
7.30 – 12.00 12.30 – 17.00
Čtvrtek
ZAVŘENO 12.30 – 16.00
Pátek
7.30 – 12.00 12.30 – 14.00
Vážení spoluobčané,
závěrem dovolte, abych vám popřál především hodně
zdraví. I když jsem si vědom toho, že to není
jednoduché, prosím, buďme trpěliví a doufejme, že
nás vir nezasáhne. Snad se brzy sejdeme v lepších
časech.
Michal Linhart

