Město Přeštice

Nařízení města č. 1/2020,
kterým se stanoví krizová opatření města Přeštice v souvislosti
s vyhlášením nouzového stavu
Rada města Přeštice vydává v souladu s ustanovením § 22, odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o
krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů a
na základě ustanovení § 11, § 61, odst. 2, písm. a) a § 102, odst.2, písm. d) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, toto nařízení města Přeštice.
Čl. 1
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu Nařízením vlády ČR č. 194 ze dne 12. března
2020, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označený jako
SARS CoV-2), která ohrožuje životy, zdraví, majetek a životní prostředí na dobu od 14.00 hod.
dne 12.3. 2020 na dobu 30 dnů pro území České republiky

se nařizují tato krizová opatření na území města Přeštice
a jeho místních částech:
- od 13. března 2020 v čase od 6:00 hodin
ZÁKAZ divadelních, hudebních, filmových a dalších uměleckých představení, sportovních,
kulturních, náboženských, spolkových, tanečních, tradičních a jim podobných akcí a jiných
shromáždění, výstav, slavností, poutí, přehlídek, ochutnávek, trhů a veletrhů, vzdělávacích akcí, a
to jak veřejných, tak soukromých s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání.
Zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce, orgánů veřejné moci a jiných veřejných
osob, které se konají na základě zákona. Zákaz se nevztahuje na výkon práce.
- od 13. března 2020 v čase mezi 20:00 až 6:00 hod.
ZÁKAZ přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb.
- od 13. března 2020 v čase od 6:00 hod.
ZÁKAZ přítomnosti veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb - sportoviště,
posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské
kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie.
- od 13. března 2020 v čase od 6:00 hod.
ZÁKAZ přítomnosti veřejnosti v prostorách Městské knihovny Přeštice, Domu historie Přešticka
a Kulturního a komunitního centra Přeštice (na provoz Informačního centra KKC Přeštice se tento
zákaz nevztahuje).

Čl. 2
Odůvodnění:
Nařízení města č. 1/2020 vydala Rada města Přeštice v souvislosti s vyhlášením nouzového
stavu Nařízením vlády ČR č. 194 ze dne 12. března 2020, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti
s prokázáním výskytu koronaviru (označený jako SARS CoV-2), která ohrožuje životy, zdraví,
majetek a životní prostředí na dobu od 14.00 hod. dne 12.3. 2020 na dobu 30 dnů pro území České
republiky.

Čl. 3
Toto nařízení nabývá účinnosti okamžikem jeho vyvěšení na úřední desce městského úřadu.
Toto nařízení města bylo schváleno usnesením rady města č.158/2020 ze dne 12.3.2020.

V Přešticích dne 12.3.2020

Mgr. Karel Naxera v.r.
starosta

Marek Krivda v.r.
místostarosta

