
 

 

 

 

  



"Omezení volného pohybu – informace pro občany" 

Vláda kvůli šíření epidemie koronaviru omezila volný pohyb osob na 

nezbytné minimum 

Konkrétně v několika bodech: 

Vláda zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou cest do práce, k 

lékaři, k rodině, domů, nezbytných cest na nákup potravin, drogerie a jiných základních 

životních potřeb, cest z důvodu dobrovolnictví či sousedské výpomoci, pobytu v přírodě či 

parcích, účasti na pohřbu. 

Vláda nařizuje omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru. 

Pro zajištění svých potřeb můžete využít donáškových či jiných distančních služeb, můžete si 

na krátkou dobu dojít například na nákup. Ale v tomto případě apelujeme na to, abyste byli 

maximálně zodpovědní vůči svému okolí, tedy při vycházce používali roušku, před odchodem 

z domu a při příchodu domů si pečlivě umyli ruce, a hlavně se nezdržovali v prostorech 

s větší koncentrací lidí po dobu nezbytně nutnou k nákupu. 

Vláda doporučuje zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách 

odstup nejméně 2 metry, využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební 

styk. 

Vláda nedoporučuje seniorům nad 70 let vycházet z domu, s výjimkou nutné návštěvy 

lékaře 

Bydlíte-li ve Spojile, jste senior a nemáte příbuzné, kteří by vám mohli pomoci s nákupem 

nebo vyzvednutím léků, pomůže vám vaše obec. Pomoc bude poskytnuta i občanům 

využívajícím pečovatelskou službu v případě, že tyto služby budou nařízením vlády omezeny. 

Potřebujete-li pomoci se zajištěním dovozu, nákupu potravin nebo vyzvednutím léků, 

zatelefonujte v pracovní dny (pondělí – pátek) na obecní úřad na tel. číslo 605 251 840 

nebo 725 091 124, o víkendu volejte prosím pouze v případě neodkladné potřeby. Základní 

nákup či vyzvednutí léků vám následně zajistíme. 

 

V obci Spojil platí až do odvolání následující opatření: 

Klubovna a tělocvična Sportovního Areálu je uzavřena  

Ruší se možnost platby poplatků v hotovosti na Obecním úřadě. Současně se prodlužuje 

splatnost všech poplatků do konce června 2020.  

Od 16.3.2020 je návštěva Obecního úřadu ve Spojile možná pouze po předchozí telefonické 

dohodě na tel. čísle 605 251 840 nebo 725 091 124 (objednat se můžete na ST 15-17 hod) 

Prosíme občany, aby důsledně dodržovali hygienická a protiepidemiologická opatření a 

sledovali aktuální informace na webu obce a v případě dotazů kontaktovali OÚ na tel                               

605 251 840                              

                                                                                              Obec Spojil, Radka Ministrová, 17.3.2020                                                       


