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98
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 16. března 2020 č. 240
o přijetí krizového opatření
V návaznosti na 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. a) až e) a § 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 písm. c) a §
21 odst. 2 písm. b) krizového zákona.
Vláda
I. doporučuje osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s
výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče;
II. nařizuje starostům obcí zajistit osobám uvedeným v bodě I. tohoto usnesení pomoc při zvládání
základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

Obec Pšánky
Pšánky 10, 503 15 Nechanice
ou.psanky@seznam.cz; www.psanky.info; +420 775 922 049

Na základě výše uvedeného USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. března 2020 č. 240 o
přijetí krizového opatření vláda doporučuje osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání
nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění
neodkladné zdravotní péče.
V případě potřeby se Obec Pšánky dle svých možností pokusí zajistit výše uvedeným osobám pomoc při
zvládání základních životních potřeb.
V případě nutnosti volejte: 777 018 630 (Zubr), 605 215 434 (Hvězdová) či 776 045 548 (Zubrová).
Vedení obce Pšánky Vám přeje co nejvíce klidu a věřme, že přijatá krizová opatření nebudou mít příliš
dlouhého trvání.
Václav Zubr, starosta obce Pšánky
Ve Pšánkách dne 17. 3. 2020

