
Obec Chudčice, IČ 00362956 

 Chudčice č. 220, 664 71 Veverská Bítýška 

 

 

Mimořádná opatření k rizikům šíření koronaviru 
Vláda vyhlásila nouzový stav s platností od čtvrtka 12. 3. 2020 14.00 hodiny na dobu 30 dnů. 

 

Informace z porady krizového štábu obce Chudčice 

  

V souvislosti s nařízením Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 10. 03. 2020 proti 

šíření viru Covid-19 přijal Krizový štáb obce Chudčice na svém jednání dne 13.03.2020  

následující opatření a vydává tyto informace.  

  

Krizový štáb obce Chudčice vyzývá všechny obyvatele obce k zodpovědnému 

přístupu k vlastnímu zdraví a k ochraně zranitelných skupin obyvatelstva.   

V případě, že se v rizikové době pohybovali v místech s nákazou, aby se řídili 

příkazy ministerstva zdravotnictví a dodržovali zodpovědně karanténu.  

Občané omezte cestování v ČR, zrušte veškeré výlety, obzvláště do rizikových 

oblastí.   

 

Základní škola a Mateřská škola Chudčice 

• s účinností od 11. 03.2020 byla nařízením vlády zrušena výuka žáků základní školy,   

rodiče byli informováni vedením školy.  

• nařízení se netýká mateřské školy Chudčice a Klubíku Chudčická mašinka 

• nařízení se netýká školní kuchyně .  Vaří se zde pouze pro školku a zaměstnance školy 

• učitelé budou žákům ZŠ zasílat elektronicky učivo k domácímu procvičování  ruší se 

veškeré akce plánované v rozhodném období v budově ZŠ 

• termín zápisu do ZŠ i MŠ je posunut viz webové stránky základní školy 

• kroužky zrušeny  

 

    

 



 Prodejna smíšeného zboží u pana Homoláče  

• V provozu - Majitel zvýší hygienická opatření - Zákaz vstupu všem občanům, kteří jsou 

v karanténě - upozorňujeme všechny nakupující, aby nedocházeli do obchodu při 

projevech nachlazení a se začínajícím chřipkovým onemocněním . 

 

Kulturní dům v Chudčicích 

• prostory kulturního domu v Chudčicích pro veškerou činnost uzavřeny  

  

Obecní úřad Chudčice 

• činnost zachována   

  

TJ Sokol Chudčice, z.s. 

• tréninky a cvičení mládeže i mužů zrušeny do odvolání  

 

Kaple sv. Kříže v Chudčicích 

• Bohoslužby do odvolání zrušeny.  

• Další pokyny pro věřící jsou zveřejněny u vchodu do kaple.   

  

Ostatní spolky v obci  

Nařizujeme dle usnesení vlády dodržování nejvýše počtu 30 osob shromážděných v jednu 

chvíli na jednom místě . 

 

Krizový štáb obce doporučuje zrušit veškeré akce spolků.  

 

Další jednání krizového štábu bude svoláno dle potřeby.  

  

Předseda krizového štábu – Vladimír Kalus 

Místopředseda – Ing. Zdeněk Homoláč 

Členové:  Jana Ryšavá 

                  Zdeněk Dvořák  

                   Miluše Jandová 



 


