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OBECNÍ INFO ŘÍJEN – LISTOPAD 

Vážení spoluobčané, 

 všichni jste jistě informováni ze sdělovacích prostředků, že druhá vlna nemoci COVID – 19 se rychle šíří v 

naší populaci. Z tohoto důvodu byly v našich obcích zrušeny plánované akce, jako je DRAKIÁDA nebo NOC 

DUCHŮ. Naše vláda vydává nespočet omezujících opatření, která se bezprostředně dotýkají každého z 

nás. V tomto obecním infu naleznete některá nejdůležitější opatření, která je nutno dodržovat. 

Od 28. října 2020 platí:  

Zákaz vycházení mezi 21.00 a 4.59 hodin, s následujícími výjimkami: 

• cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti 
veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele a zpět do místa bydliště,  

• výkonu povolání,  

• neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu ochrany 
života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů,  

• venčení psů do 500 metrů od místa bydliště. 

Omezení volného pohybu mezi 5.00 a 20.59 hodin, s následujícími výjimkami: 

• cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti 
veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,  

• nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,  

• cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb 

• cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb pro jinou osobu  

• cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu 
příbuzných a osob blízkých,  

• cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a pobytu tam,  

• cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich,  

• cest za účelem vycestování z České republiky,  

• účasti na svatbě a pohřbu, v počtu ne vyšším než 10 osob,  

• návštěv hřbitova 

Všichni občané by měli zůstávat nejlépe v místě bydliště, pohyb na veřejně přístupných místech 
a kontakt s jinými osobami by měli omezit na dobu nezbytně nutnou. 

Na veřejně přístupných místech mohou společně pobývat maximálně 2 osoby, 
více osob může být v případě, že se jedná o: 

• členy domácnosti, 

• zaměstnance vykonávající práci pro stejného zaměstnavatele, 

• osoby společně vykonávající podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost, 

• osoby, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné 
konat ve vyšším počtu osob, 

• děti, žáky a studenty při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních.  

Při pobytu na veřejnosti je také nutné dodržovat rozestup minimálně 2 metry. 
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Zákaz maloobchodního prodeje a poskytování služeb v provozovnách v neděli,  
v pondělí až v sobotu v čase mezi 20.00 až 4.59 hodin, s následujícími výjimkami: 

• čerpací stanice s palivy a mazivy,  

• lékárny,  

• prodejny v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a 
autobusových nádražích,  

• prodejny ve zdravotnických zařízeních,  

• provozovny stravovacích služeb s výdejem přes okénko či rozvozem, 

Zákaz maloobchodního prodeje a poskytování služeb v provozovnách s patřičnými výjimkami. 

Od 21. října 2020 platí povinnost nošení roušek 

• ve všech vnitřních prostorech staveb mimo bydliště nebo místo ubytování, 

• v prostředcích veřejné dopravy, 

• na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy, 

• v motorových vozidlech,  

Seznam uvedených výjimek u jednotlivých opatření zde není kompletní. 
Podrobnější informace naleznete na: https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-opatreni/  

Výše uvedená opatření byla platná v době napsání tohoto obecního infa, berte prosím v potaz, že 

vzhledem k rychle měnící se situaci je možné, že některé informace již nemusí být aktuální.  Proto prosím 

sledujte sdělovací prostředky, případně webové stránky obce www.voderady-dzbanov.cz a věnujte 

pozornost hlášením obecního rozhlasu. V případě dotazů se také můžete obracet na e-mailovou adresu: 

voderady.dzbanov@gmail.com 

Od 26. 10. 2020 jezdí prostředky hromadné dopravy prázdninovým provozem až do odvolání. 

Obecní knihovny jsou uzavřeny až do odvolání. 

Všechny bohoslužby jsou zrušeny až do odvolání. 

Žádáme naše spoluobčany, aby nosili roušky v prostorách prodejen. 

Úřední hodiny obecního úřadu každý čtvrtek 19–21 hodin.  

Obec Voděrady nabízí svým občanům starších 65 let výpomoc se zajišťováním základních životních potřeb. 

V případě zájmu se ozvěte na: 

• e-mailovou adresu obec@voderady-dzbanov.cz nebo na tel. číslo 732 767 270 – pro místní část 

Voděrady. 

• nebo na emailovou adresu capekmilo@seznam.cz nebo na tel. číslo 722 927475 – pro místní část 

Džbánov. 

Uvědomujeme si, že některá vydávaná opatření jsou pro nás všechny velmi omezující a 
nepříjemná. Nicméně pokud se chceme co nejdříve vrátit k životu na který jsme zvyklí, nezbývá 
nám nic jiného než se těmito opatřeními řídit a dodržovat je. Pevně věříme, že společnými silami 
se nám podaří tyto nepříjemné časy zvládnout a v dohledné době se třeba zase všichni shledáme 
při některé ze společenských akcí. 
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