
Opatření vlády platná od 12. 10. 2020 (od 14. 10. 2020), (od 

22. 10. 2020) 

Úřady 

Úřady budou pro veřejnost otevřené jen 2 dny v týdnu vždy na 5 hodin. Obecní úřad Střelná 

bude mít pro veřejnost otevřeno v pondělí od 12.00 do 17.00 hod a ve středu od 7.30 do 12.30 

hod. Své žádosti vyřizujte přednostně bezkontaktně. Požadavky na žetony a pytle na odpad 

hlaste telefonicky, budou Vám doručeny do poštovní schránky. Platby za odpad a psa 

provádějte přednostně bezhotovostně na účet 215 662 984/0300, VS odpad 2020001XXX, 

pes 2020002XXX, kde XXX je číslo popisné domu. 

Školství 

Neplatí žádná omezení pro mateřské školy. 

Od 14. 10. 2020 jsou uzavřeny všechny školy (I. i II. stupeň ZŠ i ZUŠ) 

Bohoslužby 

Od neděle 25. 10. 2020 nebudou v obci slouženy mše svaté až do odvolání. Je možné 

sledovat internetové vysílání. 

Zdravotnictví, sociální služby 

Následujících 14 dnů budou rovněž plošně zakázány návštěvy ve zdravotnických a sociálních 

pobytových zařízeních. 

Kultura 

Na čtrnáct dní musí zavřít řada zejména kulturních a volnočasových institucí od divadel, kin a 

cirkusů přes galerie, muzea, hrady a zámky, ale i planetária a hvězdárny, zoologické zahrady.  

Místní knihovna je od 22. 10. 2020 uzavřena. 

Sport 

Od pátku 9. 10. 2020 jsou zavřeny posilovny, fitness centra, vnitřní bazény, koupaliště a 

zoologické zahrady, vnitřní sportoviště včetně bowlingu nebo kulečníků, herny. 

Všechny sportovní soutěže jsou zastaveny od 12. 10. 2020 nejméně na 14 dní. Výjimku budou 

mít mezinárodní zápasy, a to bez diváků a s dalšími omezeními. 

Amatérské venkovní sportování je dovoleno v počtu maximálně 20 osob. „Je tedy možné si 

venku zahrát fotbal nebo tenis. 

Obchod, restaurace 

Restaurace, bary, hospody či hudební kluby jsou od  14. 10. 2020 uzavřeny. Restaurace mají 

povoleno pouze výdejní okýnko na stravu do 20.00 hod.  



Do obchodních domů mohou vstupovat společně pouze dvě osoby, s výjimkou osob mladších 

15 let, které doprovází zletilou osobu ze společné domácnosti. A v obchodních centrech mohou 

u stolu v takzvaných „food courtech“ sedět opět jen dva lidé spolu. 

Od 14. 10. 2020 je zavedena povinnost nosit roušky i na zastávkách a nástupištích veřejné 

hromadné dopravy. 

Od 14. 10. 2020 je vyhlášen zákaz sdružování více než 6 osob ve vnitřních i venkovních 

prostorách. 

Od 14. 10. 2020 je vyhlášen zákaz konzumace alkoholu na veřejně přístupných prostranstvích. 

Vláda nařídila omezení pohybu a kontaktu s jinými lidmi 

Výjimkou jsou cesty do práce, na nákupy, k lékaři nebo za rodinou. V přírodě či na chalupě 

mohou být spolu nejvýše dvě osoby. Výjimka platí pro příslušníky jedné domácnosti. 

Je zakázán maloobchodní prodej a poskytování služeb v provozovnách. Výjimku mají prodejny 

potravin a dalšího základního sortimentu, drogerie, lékárny či čerpací stanice. 

Od středy 21. října platí povinnost nosit roušky ve městech a obcích i ve venkovních 

prostorách, pokud není možné mezi osobami dodržet vzdálenost větší než dva metry. 


