Město Rotava
Rada města Rotava
Nařízení města Rotava č. 2/2020,
k provedení krizových opatření v podmínkách města
Rada města Rotava se na své 5. schůzi konané dne 27. března 2020 usnesením č. 65/5/20 usnesla
vydat s ohledem na závažný epidemiologický stav, personální situaci, a po projednání zřizovatele
s Mateřskou školou Rotava, příspěvkovou organizací, v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 vyhlášky
č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovení § 22
odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),
ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s usnesením vlády České
republiky č. 194 ze dne 12. března 2020 k vyhlášení nouzového stavu, v platném znění, toto Nařízení
města Rotava č. 2/2020, k provedení krizových opatření v podmínkách města (dále jen „nařízení“):
Článek 1
Účel nařízení
V souvislosti s usnesením vlády České republiky 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
/označovaném jako SARS CoV-2/ na území České republiky v době od 14:00 hodin dne 12. března
2020 nouzový stav, a návaznými vládními usneseními mimo jiné o přijetí krizových opatření,
a v souvislosti s příslušnými mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví České republiky,
přijímá město Rotava toto nařízení.
Článek 2
Provoz Mateřské školy Rotava, příspěvkové organizace
Zakazuje se s účinností ode dne 30. 3. 2020 do odvolání, nejdéle však po dobu trvání nouzového
stavu, osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v Mateřské škole Rotava, příspěvkové
organizaci, Sídliště 674, 357 01 Rotava.
Článek 3
Omezení přístupu veřejnosti do některých pracovišť městského úřadu
3.1 Omezuje se v období nouzového stavu přístup veřejnosti do prostor Městského úřadu Rotava
na pondělí od 14:00 do 17:00 hodin a středu od 8:00 do 11:00 hodin.
3.2 Doporučuje se, aby byl v období trvání nouzového stavu maximálně omezen osobní přímý
kontakt s pracovníky městského úřadu, s preferencí řešení záležitostí využitím telefonické
komunikace, elektronické komunikace a elektronických plateb prostřednictvím vlastních
elektronických prostředků hradících subjektů.
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Článek 4
Naléhavý zájem
Toto nařízení se vydává s ohledem na naléhavý zájem ochrany životů, zdraví a majetku v důsledku
nouzového stavu v České republice v souvislosti s šířením koronaviru.
Článek 5
Sankce
Každá osoba je povinna respektovat výše uvedené nařízení. Porušení povinností uložených tímto
nařízením se postihuje podle zvláštních předpisů1.
Článek 6
Závěrečná ustanovení
6.1 Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 30. 3. 2020.
6.2 Nabytím účinnosti tohoto nařízení se zrušuje Nařízení města Rotava č. 1/2020, k provedení
krizových opatření v podmínkách města, ze dne 15. 3. 2020.
6.3 Toto nařízení pozbývá platnosti ukončením nouzového stavu v České republice.

……………………………….
Martin Rezek v. r.
místostarosta města

….…………………………….
Michal Červenka v. r.
starosta města

Vyvěšeno na úřední desce dne: 27. 03. 2020
Sejmuto z úřední desky dne:

……………

Zveřejnění nařízení bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

1

Ustanovení § 4 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
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