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Vážení spoluobčané,
pro Vaší informaci opakuji, co nás v nejbližších
dnech čeká a jak bychom se měli zodpovědně
chovat ke všem našim blízkým. Vím, že každý
z Vás sleduje televizi, zprávy z novin nebo
internetu, ale jak se říká „OPAKOVÁNÍ MATKA
MOUDROSTI“.

Informace k vyhlášení nouzového
stavu Vláda přijala další mimořádné
preventivní opatření s cílem zamezit šíření nákazy koronaviru v ČR.
Opatření obecné povahy
Vláda České republiky (dále jen „vláda“) jako orgán příslušný podle § 11
odst. 1 zákona č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a
o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o ochraně státních hranic“) a
ve smyslu čl. 28 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/399, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících
přeshraniční pohyb osob (dále jen „Schengenský hraniční kodex“) v
souvislosti s bezprostřední hrozbou pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost
České republiky spojenou s rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeným
novým koronavirem SARS-CoV-2
dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic České republiky,
a to v období od 16. března 2020 00:00 do 4. dubna 2020 23:59 na pozemní
hranici se Spolkovou republikou Německo a Rakouskou republikou a
vzdušné hranici.
I.
1) Policie České republiky bude provádět kontroly po celé délce
vyjmenovaných úseků vnitřních hranic České republiky flexibilním
způsobem přiměřeným aktuální hrozbě v závislosti na vývoji situace.
2) Vnitřní hranice lze překračovat pouze
a) v místech uvedených v části 1 přílohy tohoto opatření obecné povahy,
a to bez časového omezení a
b) v dalších místech uvedených v části 2 přílohy tohoto opatření obecné
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povahy, a to v době od 5:00 do 23:00, pokud se jedná o nákladní
silniční dopravu při dodržení dopravních omezení, osoby prokazatelně
pravidelně překračující vnitřní hranice, zejména přeshraniční
pracovníky pracující ve vzdálenosti do 100 km od státní hranice České
republiky a další osoby, které prokáží důvody zvláštního zřetele.
3) Omezení uvedená v odst. 2 se nevztahují na:
a) integrovaný záchranný systém, jehož režim překračování státních
hranic je upraven mezinárodní smlouvou uzavřenou mezi Českou
republikou a sousedním státem,
b) osoby v případě nepředvídané mimořádné situace,
c) dopravce v souladu s body II. 4., II. 5. a III. usnesení vlády ze dne 12.
března 2020 č. 200,
d) nákladní leteckou, nákladní železniční a nákladní lodní dopravu a
e) lety za účelem pátrání a záchrany, lety za účelem hašení požárů, lety
pro zdravotnické účely včetně sekundárních a repatriačních letů,
poziční lety, lety pro technické účely a lety za účelem kontroly nebo
ověřování navigačních zařízení.
Toto opatření obecné povahy ruší mimořádné opatření Ministerstva
vnitra č. j. MV- 48168-2/OAM-2020 ze dne 13. března 2020.
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti 16. března 2020 00:00 a
pozbývá platnosti 4. dubna 2020 23:59.
Vzledem k přetrvávající závažné hrozbě pro veřejný pořádek a vnitřní
bezpečnost České republiky vyplývající z nepříznivého vývoje
epidemiologické situace vláda rozhodla v souladu s čl. 28 odst. 3
Schengenského hraničního kodexu a § 11 odst. 1 zákona o ochraně hranic o
prodloužení dočasného znovuzavední ochrany vnitřních hranic České
republiky, a to do 4. dubna 2020. V souvislosti s tímto vláda současně ruší
mimořádné opatření Ministerstva vnitra MV-48168-2/OAM-2020 v souladu
s § 11 odst. 4 zákona o ochraně hranic. Cílem tohoto opatření je zabránit
narušování veřejného pořádku v důsledku nekontrolovaného pohybu osob
podléhajících mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví vydaným v
souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace. Kontroly budou
prováděny po celé délce vyjmenovaných úseků vnitřních hranic, a to
flexibilním způsobem přiměřeným aktuální hrozbě v závislosti na vývoji
situace. Vnitřní hranice lze překračovat pouze v místech stanovených v části
1 přílohy tohoto opatření, a to bez časového omezení. Nákladní silniční
doprava při dodržení dopravních omezení, osoby prokazatelně pravidelně
překračující vnitřní hranice, zejména přeshraniční pracovníci pracující ve
vzdálenosti do 100 km od státní hranice České republiky a další osoby, které
prokáží důvody zvláštního zřetele, mohou překračovat také v dalších
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místech uvedených v části 2 přílohy tohoto opatření obecné povahy, a to v
době od 5:00 do 23:00. Stanovená místa jsou převzata ze sdělení
Ministerstva vnitra č. 298/2019 Sb., o vyhlášení seznamu hraničních
přechodů a seznamů přeshraničních propojení, a to včetně uvedení
hraničního úseku/hraničního znaku. Výše uvedená povinnost se nevztahuje
na vybrané kategorie osob, u nichž by bylo omezení překračování vnitřních
hranic nepřiměřené a v některých případech by odporovalo veřejnému
zájmu. Jedná se o:
integrovaný záchranný systém, jehož režim překračování státních hranic je
upraven mezinárodní smlouvou uzavřenou mezi Českou republikou a
sousedním státem,
a) osoby v případě nepředvídané mimořádné situace,
b) dopravce v souladu s body II. 4., II. 5. a III. usnesení vlády ze dne 12.
března 2020 č.200, nákladní leteckou, nákladní železniční a nákladní
lodní dopravu a lety za účelem pátrání a záchrany, lety za účelem
hašení požárů, lety pro zdravotnické účely včetně sekundárních a
repatriačních letů, poziční lety, lety pro technické účely a lety za
účelem kontroly nebo ověřování navigačních zařízení.
Úseky, na kterých budou prováděny kontroly, jejich intenzita a zacílení byly
zvoleny s ohledem na princip přiměřenosti tak, aby omezení plynulosti
přeshraničního provozu bylo co nejmenší.
Od soboty 14. března 2020 od 6:00 hodin do 24. března 2020 do 6:00 hodin
se uzavírají veškeré obchody s výjimkou prodejen potravin, hygienického a
drogistického zboží, lékáren a výdejen zdravotnických prostředků, paliv a
pohonných hmot, brýlí a kontaktních čoček, výpočetní a telekomunikační
techniky, spotřební elektroniky a výrobků pro domácnosti, tabákových
výrobků, malých domácích zvířat, krmiva a dalších potřeb pro zvířata, novin
a časopisů, služeb prádelen a čistíren a prodeje přes internet a dalšími
vzdálenými prostředky.
Ve stejném období platí také zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách
stravovacích služeb s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost,
například zaměstnanecké stravování a stravování poskytovatelů zdravotních
a sociálních služeb či vězeňských zařízení. Zavřeny zůstanou také
provozovny stravovacích služeb, které jsou umístěny v rámci nákupních
center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2. Zákaz se nevztahuje na
prodej mimo provozovny stravovacích služeb, například na provozovny
rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo na prodej jídla s sebou bez
vstupu do provozovny, a to bez časového omezení.
„Vidíme za současné situace jako příliš velké riziko shromažďování lidí ve
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velkých obchodních centrech a v restauracích. V žádném případě však
nechceme omezit prodej potravin, léků, drogerie nebo pohonných hmot a
dalších nejnutnějších potřeb. Občané se nemusí obávat, zásobování potravin
totiž zůstává bez omezení, skutečně není nutné vykupovat obchody,“ uvedl
předseda vlády Andrej Babiš.
„Jedině takto zásadní omezení mohou šíření infekce na našem území
zastavit. Ačkoliv to pro nás všechny není příjemné, jde o ochranu našeho
zdraví,“ doplnil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
V neposlední řadě vláda od 14. března 2020 od 6:00 hodin zakazuje provoz
heren a kasin.
Jelikož okres Náchod měl v minulém týdnu prázdniny, od dnešního dne také
zůstali doma, a to, tak jak Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020
vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů
při vzdělávání nebo studiu na: Usnesení vlády o vyhlášení nouzového
stavu nahrazuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne
10. 3. 2020.
Usnesení vlády se týká všech žáků a studentů. Na základní škole se týká
také přípravných tříd a přípravného stupně základní školy speciální. Netýká
se osobní přítomnosti zaměstnanců ve školách a školských zařízení.
Zákaz se ode dne 13. 3. 2020 nově týká základních uměleckých škol a
jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky a také jednoletých
kurzů cizích jazyků s denní výukou v institucích zapsaných v seznamu
vzdělávacích institucí.
Zákaz nově rovněž dopadá od 13. 3. 2020 i na akce pořádané těmito školami
pro žáky a studenty, jako jsou např. zotavovací akce či jiné podobné akce
typu lyžařské zájezdy, školy v přírodě, výměnné pobyty. V případě již
probíhajících akcí pořádaných školou je možné tyto akce dokončit.
Zákaz se nově od stejného data týká i zájmového vzdělávání ve školských
zařízeních pro zájmové vzdělávání (pro děti, žáky a studenty i jiné
účastníky), tj. školních družin, školních klubů a středisek volného času.
Rovněž se týká soutěží a přehlídek bez ohledu na pořadatele.
Zákaz se již ode dne 11. 3. 2020 týká základních škol, včetně základních
škol při zdravotnickém zařízení a základních škol speciálních, středních
škol, konzervatoří a vyšších odborných škol včetně provozu škol při
zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, a to bez ohledu na
zřizovatele – tedy veřejných, soukromých i církevních. Zákaz se týká i
jiných akcí pořádaných školou pro žáky a studenty a také praktického
vyučování na těchto školách včetně odborného výcviku.
Zákaz se týká prezenčního vzdělávání, tedy v ZŠ celého vzdělávání, v SŠ a
VOŠ při denní, večerní případně kombinované formě vzdělávání při osobní
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účasti. Tam, kde to podmínky školy a žáků či studentů umožní, je možné
používat nástroje „distančního vzdělávání/studia“. O využití těchto
nástrojů rozhoduje ředitel školy.
Přestože se usnesení vlády výslovně netýká mateřských škol a lesních
mateřských škol, doporučujeme zvážit omezení nebo přerušení provozu
mateřské školy.
Školní jídelny - stravování žákům a studentům ZŠ, SŠ, konzervatoře a VOŠ
se po tuto dobu nebude poskytovat. Na jiné činnosti nemá usnesení vlády
přímý vliv.
Školská účelová zařízení - činnost pro žáky a studenty, která je
vzděláváním, se zakazuje. Jiné činnosti doporučujeme přerušit nebo omezit
v maximální možné míře.
Školská poradenská zařízení – zákaz se jich přímo nedotýká,
doporučujeme provoz přizpůsobit situaci.
Školská výchovná a ubytovací zařízení - zákaz se jich přímo nedotýká,
doporučujeme činnost omezit v maximální možné míře.
Zaměstnanec - rodič má právo a nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve
společné domácnosti. Je proto na rozhodnutí zaměstnance – rodiče zda
ošetřovné uplatní. Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat.
Usnesením vlády bylo rozhodnuto o dočasném zákazu vzdělávání na
základních, středních i vyšších odborných školách. Při péči o dítě mladší
10 let (dítě, které ještě nedosáhlo 10 let věku), které nemůže z důvodu
nařízené karantény docházet do školy, náleží zaměstnanci ošetřovné. Dle
aktuálního výkladu Ministerstva práce a sociálních věcí a České správy
sociálního zabezpečení, bude-li důsledkem současných opatření uzavření
zařízení předškolní péče, bude postupováno stejným způsobem jako u
klasických školních zařízení. Více (včetně doporučeného postupu a
tiskopisů) naleznete zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-kekoronaviru
Na dnešní jednání vlády se bude pravděpodobně ošetřovné rozšiřovat
na delší dobu.
Od pondělí 16. 3. 2020 budou pracoviště Finanční správy přístupná pro
veřejnost v rozsahu úředních hodin podatelen. Kontakt s veřejností bude
probíhat v prostorách určených správcem daně (finančním úřadem, územním
pracovištěm). Omezen bude i provoz pokladen.
Zároveň doplňujeme, že na územním pracovišti v Broumově je možné v
PO a ST v době od 8:00 - 11:00 hod vhodit podání do označené
schránky. Pro občany je zřízena infolinku, kde jim zodpovíme jejich dotazy:
+420 491 418 100.
Finanční správa ruší výjezdy pracovníků do obcí i původně ohlášené
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rozšířené úřední hodiny finančních úřadů, které byly plánovány na období
23. 3. – 1. 4. 2020. Tato omezení však budou veřejnosti kompenzována
chystanými
opatřeními
Ministerstva
financí.
Dočasně bude omezen i provoz pracovišť v tzv. „optimalizovaném režimu
2+2“. Finanční správa proto začne jednat se starosty o možném umístění
schránek finančních úřadů, do kterých budou moci poplatníci vhazovat v
zalepených obálkách svá podání např. vyplněná daňová přiznání, která tímto
budou platně podaná. Naši občané tomto budou informovaní ještě
mobilním rozhlasem nebo i veřejným rozhlasem. Finanční správa
doporučuje ke komunikaci se správcem daně využívat dálkové formy
komunikace (telefon nebo mail). Pro účely poskytování informací k aktuální
situaci zřizuje Finanční správa infolinku 224 041 111, která bude v provozu
v pracovních dnech. Tato rozhodnutí jsou v souladu s opatřeními, která mají
minimalizovat riziko přenosu nemoci mezi občany. „Snažíme se všichni
najít takový model, který v aktuální situaci umožní i nadále veřejnosti
komunikovat se správcem daně,“

Připravované akce
Kulturní komise při obci Křinice Vás informuje, že do odvolání se ruší
všechny akce, které byly připravované a to do odvolání vlády ČR.
Vážení spoluobčané, ještě jednou Vás žádám, aby jste byli zodpovědní ke
svým rodičům, prarodičům a spoluobčanům, pokud někdo vyjel do zahraničí
a vrátil se v minulém týdnu nebo v tomto týdnu, buďte v karanténě. A při
potížích volejte na telefon 1212, který je Vám k dispozici.
Obec Křinice má úřední hodiny pouze v pondělí od 17-19 hodiny a ve
středu od 15-17 hodin, jinak jsem Vám k dispozici na dotazy týkající se
obecních záležitostí na telefonu 731411849.
V případě zdravotních problémů se obracejte na nově zřízený telefon
číslo 1212.
Libuše Rosová, starostka
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