
Koronavirus – informace, opatření a doporučení 

https://koronavirus.mzcr.cz/ 

 

19.3.2020  

V následujících dokumentech naleznete aktuální informace a nařízení, která se týkají Zákazu 
přítomnosti všem osobám v maloobchodních prodejnách potravin v čase 10:00-12:00 a to s 
výjimkou osob starších 65 let.... a dále zákazu pohybu osob bez ochranných prostředků 
dýchacích cest. 

Naleznete zde i informace týkající se hromadné dopravy. 

• 2020_ NAŘÍZENÍ OU Svojetice 
• Rozhodnuti hejtmanky 18.3.2020 (ohledně povinnosti nošení ochranných prostředků) 
• ROZHODNUTÍ VLÁDY Z 18.3.2020 (ohledně přítomnosti osob v maloobchodních 

prodejnách v určitém časovém rozmezí) 
• Usnesení vlády ze dne 18.3.2020 (zákaz pohybu bez ochranných prostředků) 
• Algoritmus testování 

18.3.2020 

 Rozhodnuti_hejtmanky + Plakát rouška (nošení ochranných prostředků) 

 

Doporučení Krizového štábu města Říčany z 16. 3. 2020 

Krizový štáb doporučuje, aby se lidé po opuštění obydlí neshlukovali, dodržovali bezpečný 
odstup a používali na veřejnosti roušky a rukavice. 

17.3.2020 

• Omezení provozu zákaznického centra I.T.V. CZ 
• Opatření vlády + Příloha OOP 
• Pokyn pro matriční úřady 
• Usnesení vlády ze dne 16.3.20202 

16.3.2020 

• Rady, jak se bránit proti koronaviru 
• Mimořádné opatření - omezení volného pohybu osob 
• Usnesení vlády ze dne 15.3.2020 
• Nařízení vlády ze dne 15.3.2020 
• Opatreni vlady 16.3.2020 + Priloha OOP 

https://koronavirus.mzcr.cz/
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/2020_-narizeni-ou-svojetice.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/rozhodnuti-hejtmanky-18.3.2020-ohledne-povinnosti-noseni-ochrannych-prostredku.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/rozhodnuti-vlady-z-18.3.2020-ohledne-pritomnosti-osob-v-maloobchodnich-prodejnachv-urcitem-casovem-rozmezi.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/rozhodnuti-vlady-z-18.3.2020-ohledne-pritomnosti-osob-v-maloobchodnich-prodejnachv-urcitem-casovem-rozmezi.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/usneseni-vlady-ze-dne-18.3.2020-zakaz-pohybu-bez-ochrannych-prostredku.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/algoritmus-testovani.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/rozhodnuti_hejtmanky_17032020_2_2020-anonym..pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/plakat_rouska.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/omezeni-provozu-zakaznickeho-centra-i.t.v.-cz.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/opatreni-vlady.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/priloha-oop-1.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/pokyn-pro-matricni-urady.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/usneseni-vlady-ze-dne-16.6.20202.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/rady-jak-se-branit-proti-koronaviru.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/mimoradne-opatreni-omezeni-volneho-pohybu-osob.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/usneseni-vlady-ze-dne-15.3.2020.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/narizeni-vlady-ze-dne-15.3.2020.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/opatreni-vlady-16.3.2020.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/priloha-oop.pdf


14.3.2020: 

• Opatření České pošty v souvislosti s koronavirem 
• Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

 

13.3.2020: 

• Hejtmanka informuje o zabezpečení opatření po vyhlášení nouzového stavu vládou 
• Informace Ministerstva vnitra 
• Mimořádné opatření MV + Příloha mimořádného opatření 
• Informace MSMT k nouzovému stavu 
• Usnesení vlády o vyhlášení Nouzového stavu 
• Zápisy z krizových štábů města a kraje a usnesení vlády z 13. 3. 
• další informace: https://koronavirus.mzcr.cz/ 

11.3.2020: 

• Usnesení přijatá Bezpečnostní radou města Říčany 
 

• Tisková zpráva z jednání Krajské epidemiologické komise ze dne 9.3.2020 k 
nahlédnutí ZDE. 

 

Dále Vám předkládáme mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví 

• Opatření MZ týkající se soc. zařízení 
• Opatření MZ týkající se zákazu konání akcí, představení, výstav… 

Další podrobnější informace naleznete: https://pkr.kr-
stredocesky.cz/pkr/aktuality/aktualni-informace-ke-koronaviru-covid-1-95106/ 

Doporučení Ministerstva zdravotnictví občanům ČR a dalším osobám přijíždějícím z Itálie či 
z jiných oblastí s vysokým počtem onemocnění COVID-19 

 

https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/opatreni-ceske-posty-v-souvislosti-s-koronavirem.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/usneseni-vlady-ceske-republiky-o-prijeti-krizoveho-opatreni.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/hejtmanka-informuje-o-zabezpeceni-opatreni-po-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-vladou.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/informace-ministerstva-vnitra.docx
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/mimoradne-opatreni-mv.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/priloha-mimoradneho-opatreni.docx
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/informace_msmt_k_nouzovemu_stavu.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/usneseni-vlady-o-vyhlaseni-nouzoveho-stavu.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/zapisy-z-krizovych-stabu-mesta-a-kraje-a-usneseni-vlady-z-13.-3..pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/doporuceni-koronavirus-ricany-anonym..pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/inforamce-z-jednani-krajske-epidemiologicke-komise.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/mimoradne-opatreni-mz-od-10.3.2020.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/mzdr-zakaz.pdf
https://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/aktuality/aktualni-informace-ke-koronaviru-covid-1-95106/
https://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/aktuality/aktualni-informace-ke-koronaviru-covid-1-95106/
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/doporuceni_mz.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2020/03/doporuceni_mz.pdf

