
MĚSTYS VELKÝ ÚJEZD 

ÚŘAD MĚSTYSE VELKÝ ÚJEZD 

Olomoucká 15, 783 55 Velký Újezd, okres Olomouc 

 

Usnesení 

z jednání krizového štábu městyse Velký Újezd, které se uskutečnilo dne 16. 3. 2020 

který zasedá v návaznosti na opatření a usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda 

v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro 

území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru 

/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. 6 zákona 

č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu 

ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona. 

V souvislosti se zajištěním realizace opatření vydaných ve Sbírce zákonů, jako: 
 
Usnesení vlády ČR č. 194, 197, 198, 199, 200, 201, ze dne 12. 3. 2020, Usnesení vlády ČR č. 203, 204, 
205, 206, 207, 208, 209 ze dne 13. 3. 2020, Usnesení vlády ČR č. 211 ze dne 14. 3. 2020, Usnesení vlády 
č. 214, 215, 216, 217, 218, 219 a 220 ze dne15. 3. 2020. www.vlada.cz  

 
Starosta městyse na základě doporučení krizového štábu městyse Velký Újezd a RM 

NAŘIZUJE 
1) Dodržovat usnesení vlády a dodržovat přijatá opatření orgánu ochrany veřejného zdraví 

k zamezení dalšího šíření onemocnění COVID-19 zejména opatření spočívajícího v zákazu 
volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání nebo k výkonu 
podnikání do zdravotnických zařízení, a dalších nezbytných cest. Informace najdete na 
stránkách Olomouckého kraje www.olkraj.cz. www.idsok.cz   

2) Úřad městyse Velký Újezd bude otevřen pro veřejnost pouze v úřední dny pondělí a středa 
od 14:00 do 17:00 v ostatní dny bude úřad městyse uzavřen. Vstup se zakrytím úst a nosu. 

3) Na poštu Partner budou klienti vstupovat jednotlivě. 
4) Splatnost místních poplatků za svoz komunálního odpadu se posouvá do konce měsíce dubna 

2020 a přednostně využívejte platbu z účtu na účet. 
5) Sportovní areály, společenský sál, posilovny, sauna, kostel (mimo pohřeb), senior klub, 

Radovánek, knihovna, klubovny, schůzovní činnost, ostatní. Prostory jsou uzavřeny po celou 
dobu nouzového stavu a ruší se všechny akce dle nařízení vlády. 

6) Mateřská škola je od 23. 3. 2020 uzavřena do doby jako ZŠ. 
7) Při nákupech v prodejnách používat roušku nebo jiný vhodný způsob překrývající ústa a nos. 

Žádám všechny obyvatele městyse, aby dodržovali omezení, která vydává vláda ČR, krizové štáby a 
úřad městyse Velký Újezd. Pokud musíte vyřídit neodkladné záležitosti, noste prosím roušku nebo 
alespoň šátek nebo šálu přes ústa a nos. Pokud cítíte příznaky nějakého onemocnění, nevycházejte 
a zůstávejte doma. Telefonicky kontaktujte lékaře a nechoďte do ordinace. Buďme ohleduplní jeden 
k druhému. 
                    Městys Velký Újezd 
Dne 17. 3. 2020               starosta Ing. Josef Jelen 
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