k situaci s opatřením v souvislosti s KORONAVIREM
Vážení občané, v souvislosti s opatřeními přijatými vládou ČR v uplynulých dnech si Vám dovoluji předložit základní informace, které se aktuálně týkají
naší obce. Vzhledem k poloze obce na hranicích se Spolkovou republikou Německo se přechod hranic týká pendlerů (čeští občané pracující v zahraničí).
Bohužel ani přechod v Mníšku, ani v Nové Vsi v Horách není možné k přechodu hranic nelze využít. D. Kádner, starosta
Mimořádné opatření Ministerstva vnitra o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky
Dne 12. března 2020 rozhodla vláda ČR v reakci na bezprostřední hrozbu pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost způsobenou rozšířením
onemocnění COVID-19 o znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích ČR.

Vnitřní hranice s Rakouskem a Německem lze překračovat pouze v určených místech, a to bez časového omezení. Osoby prokazatelně pravidelně
překračující vnitřní hranice, zejména pendleři, mohou hranice překračovat také v dalších místech uvedených níže, a to v době od 5:00 do 23:00.
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 například o integrovaný záchranný systém, osoby v případě nepředvídané mimořádné situace,
nákladní dopravu atd. Intenzita a zacílení kontrol byly vybrány tak, aby omezení plynulosti přeshraničního provozu bylo co nejmenší. Ministerstvo vnitra
žádá cestující veřejnost o pochopení a vstřícnost při případné kontrole.

1) Místa určená k překračování vnitřních hranic České republiky

I. Rakousko
Silniční:
Dolní Dvořiště – Wullowitz
České Velenice – Gmünd
Hatě – Kleinhaugsdorf
Mikulov – Drasenhofen
II. Německo
Silniční:
Strážný - Phillippsreut
Pomezí nad Ohří - Schirnding
Rozvadov-dálnice - Waidhaus
Folmava – Furth im Wald/Schafberg
Železná Ruda – Bayerisch Eisenstein
Krásný Les - Breitenau

Otevřen v běžném režimu, tj. PO + ST 8.00 – 17.00, ÚT 8.00 – 15.00,
ČT 8.00 – 13.00, PÁ 8.00 – 12.00 h

H. Sv. Šebestiána – Reitzenhain
III. Letiště
Praha/Ruzyně
Kbely

KONTAKTY NA OBECNÍ ÚŘAD
Tel. pevná linka: 476 113 156
D. Kádner, starosta: 604 588 494
V. Tondrová, místostarostka: 730 511 178
R. Malkusová, pracovnice OÚ: 602 824 832
Sledujte průběžně www.novavesvhorach.cz,
Fb profil obce, důležité info pošleme přes SMS
registrovaným občanům.

2) Další místa určená k překračování vnitřních hranic
Pro osoby prokazatelně pravidelně překračující vnitřní hranice, zejména přeshraniční pracovníky a další osoby, a to v době od 5:00 do 23:00.
I. Rakousko

Silniční:
Vratěnín – Oberurnau
Valtice – Schrattenberg
Nová Bystřice – Grametten
Hevlín – Laa an der Thaya
II. Německo
Silniční:
Všeruby – Eschlam
Jiříkov – Neugersdorf
Vojtanov –Schönberg

Cínovec - Altenberg

1) všech zdejších 5 HP je od 00.00h dne 14.3.2020 zcela uzavřeno pro jakýkoliv provoz vč.
pěší; nelze zde ani uplatňovat výjimku (potvrzení o zaměstnání v SRN)
2) HP Mníšek bude opatřen zábranami s dopravním značením a současně bude nepřetržitě
střežen hlídkou PČR
3) HP Brandov, Hora Sv. Kateřiny, Nová Ves v Horách, Český Jiřetín budou opatřeny dopravním
značením (zákazové značky) a následně zábranami; zde budou prováděny namátkové kontroly
policistů, zatím bez nepřetržité přítomnosti P ČR
4) Přejíždět či přecházet lze nejblíže pouze HP Hora Sv. Šebestiána v okrese Chomutov, HP

na D8 v okr. Ústí n.L. a dále v době 05.00h - 23.00h HP Cínovec, okr. Teplice
5) opatření budou pravděpodobně průběžně modifikována

Z usnesení Vlády ČR č. 72 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 § 6
odst. 1 písm. b) krizového zákona.
Vláda
I. zakazuje

1. s účinností ode dne 13. března 2020 od 6:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové,
taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak
veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření. Tento zákaz se nevztahuje na schůze,
zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, a na pohřby,
2. s účinností ode dne 13. března 2020 od 20:00 hod. přítomnost veřejnosti v čase mezi 20:00 hod. a 6:00 hod. v provozovnách stravovacích služeb,
3. s účinností ode dne 13. března 2020 od 6:00 hod. činnost provozoven stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou
přesahující 5 000 m2,
4. s účinností ode dne 13. března 2020 od 6:00 hod. přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb -- posilovny, přírodní a umělá
koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie

Nabízíme starším spoluobčanům, nemocným
občanům, pokud by měli problémy s obstaráním
nákupů (v případě nemoci, nebo pokud Vám
nemohou posloužit příbuzní), obraťte se na náš
obecní úřad, nákupy Vám pomůžeme zajistit!

MUDr. Lisický pá 13.15 – 15.15
www.lp-medical.cz

MUDr. Kutnerová út 9.30 – 10.00
www.kutnerova.cz
Běžná ordinační doba, avšak sledujte aktuálně
webové stránky lékařů!

OBCHOD A POŠTA
Běžná otevírací doba zachována
PO – PÁ 8.00 – 11.00 14.00 – 17.00
Sobota 8.00 – 12.00
Neděle 9.00 – 11.00

RESTAURACE POD LIPOU otevřeno denně 15.00 – 20.00 h
KLUB SOKOL (restaurace) do odvolání uzavřen! Plánovaná valná
hromada TJ SOKOL se nekoná.
Veškeré ostatní akce v sokolovně jsou v provozu dle uvážení
organizátorů i účastníků (do 30ti osob)
AUTOBUSOVÁ LINKA č. 521 JEZDÍ BEZ ČASOVÝCH ZMĚN – NEJEDE DO
OLBERNHAU!
Info pro rodiče malých dětí: vzniknou-li Vám problémy s hlídáním dětí, ozvěte se na OÚ, pokusíme se
(v případě poptávky) o schůdné řešení.

