
pokud pojedu do zayěstnání, musím mít useóe nějaký doklad ěi pofunení?NE, pro cesty do zaměstnání v rámci okÉsů Hňip-"tř" ba žádný doklad.

Pokud PŮjdu na nákuP, lékaři nebo na úřad, musím mít useóe nějaké potvnení?NE, v rámcijednoho okresu potvrzení n"poiráÚáĚ,'

Mohu opustit svoje |v!|iště za jiným 
,ú!e,tey - vycházka, venčení psů apod.?ANo, Na vYcházku mŮŽete Rřes Óen (od s 9oil r,,Óáipo celém územíobce, NlKoLlVoKRESU. Venčení psů v nocije oo sbo oo nválisiě. '

Mohu si jít zaběhat?
1}.O, b.ěhat lze Přes den (od 5 do 21hod) na celém územíobce, NlKoLlV oKREsU.Přitom bY se nemělY stýkat osoby, které jpotu i"ziiliře spotečné domácnosti.

ltg|u p rej íždět mezi jed notl ivým i městským i částm i ?ANo, Mezi městskými částmi plati stelna práviJdFňó 
" 

rámcijednoho okresu.

Mohu navŠtÍvitsvoie.,Pilbyzné (rodile, p.rlrodiče), když bydlíve stejném okresu?NE, Pokud nejde o zajiŠtěníjejich nezoytnYcň póir"n, 
'o_zabezpečení 

jejich nutné péčenebo jejich doProvod naPř. t letari n'eoó ná ,iiáJ. Šmyslem je co nejvíce omezitmobilitu a tedy šíření viru. l! Jv vrr' llE

cestování

cestování
pokud po,jedu do zaměstnání mimo okres, kde mám bydliště, ěím se musímprokázat?
potvrzením zaměstnavatele, které tze vystavit i na určité období. v potvrzenízaměstnavatel uvede místo výkonu zaměŠtnání a místo poovtu záměstnance. Lzevyužít vzor dostupný na stránkách Minísterstua uniiia.
Alternativou je Pracovní smlouva nebo zaměstnán".r.li průkaz a podobně, pokud jez nich jasné, že potřebujete cestovat do jiného otréšů.

Pokud pojedu mimo okres, co musím mit useóe (lékař, úřady)?StaČÍ zaŠkrtnutý formulář nebo čestné prorrlasáňi,-Ú" u,ráJu ,íóto, čas a cíl cesty.Pro Čestné ProhláŠení 1oh9 využít_vzor nebo stačí prohlášení n"ÓŠáňe rukou. StálevŠak musí jít o cestu, která skutečně 9q"áa áó ÓJuopnlicrr vyiiňrer. poti.i" můžeověřovat Podezřelé PříPady, například 5ávi iŇu! ,,x lékaři" s lyžařskou výbavou acelou rodinou, Pokud mátejakékoliv potvrŽení, kte'ré dokazuje nezbytnost Vaší cesty

,1:ť,ÍiXlř3i:'.*'od 
lékaře na vyšeiřeri,p"irirtJ na uraď"pooJ, uárměte siji pró

Mohu jet n_akoupit mimo okres, kde mám bydliště?
NE, nemŮŽu, NakuPovat 

_mohu 
-pouze 

v rám-ci svého okresu. Na nákupy se můžecestovat pouze v nezbytném počtu osob.

Mohu jet na svoji chatu/chalupu/nemovitost, co musím doložit?



Pokud máte svou,chatu tchalupuljiný.rekreační objekt mimo okres trvalého pobytu nebobYdliŠtě, musíte J"T qí! ne;|oz'oc;i v oeň .ieNiiJsti novéh; ň;;;rí, pak se budePovaŽovat za vaŠe bYdÍiŠtě. Je tedý nutné n" .ň"iě setrvat nepřetržitě po celou dobuPlatnostitohoto oPatřenÍ. Smyslemje co nelviě'Ómezit mobilítu a tedy šířeníviru.

;;:r;iffi!!ř:i*"#oruČujeme 
takový pobyt dokládat listem vlastnictví nebo jiným

Přes Úýden bYdlÍm v Brně u známých a na víkend jezdím domů do pitína (okresUherský Hradiště), kde mám truate nyatiŠte.'uonu i"t z domova do Brna?Je to stejné jako v PříPadě VaŠeho rekňačního Óo;et<tu l9bo chaty. Vyberete sijedno
Í:HlrTichcete Po dobu 3 týdnu 

'"ňil;i.-řčjem 
krizovenotp"tr"ni;e sňzeni

Žiii s PřítetkYní jiŽ někotik let, at1 Pždý ytáme pobyt v jinémokrese. Mohu za níjet nebo ona za mnou, co připadne misii ái6inZTo nelze, Pokud nepŮjde o iaiisteni n"rovtne řŠJ o prítetkyni (např , úraz),Nebo semusíte na dobu 3 týdnu sestěňovat na jeďú ,í.t"
Máme děti ve střÍdavé PéČi a musíme si děti po !ýdnu převzít, jak mohu dotožito p ráv něnost této cesty?
Na tuto situaci se vztáhule výjimka ..ze z3\alu pohybu pro zajištění péče o dětí.DoPoruČujeme mít s sebou rozňbonutim prisrň§ňeňo organu o střídavé péči.

Pokud Pojedu 1::"ý.!roliči (obstarání životních potřeb, nákupy, tékař apod,),
lm.ytám prokázat Óprávněnost své "uýZ
:"'Íř:*'e 

Čestné ProhláŠeni, můžeie iýríz'n formuláře, mít připravený kontakt na

Mohu dát děti na htídání prarodiěům, když bydtí v jiném okresu?Ano, ale mělo bY se jednat o pobyt_áěti'; pái.oieo po celou dobu trvání tohotooPatření, UPozorňujeme, že koniaktboti 
" 

p;"ióJiJďlrizifiová sřrpmá 
"sak 

rozhodněnelze doporučit. -,r-_, \llÉl,\vÝq 9í\uplllcl,

y:#ťÍ'r?{!:r":ť:!,í:-dy a překraěovat hranice okresu? Pobyt v přírodě přece
To nelze, pobyt v přírodě je možný jen na územi vlastní obce. Není tedy možnéuskutečnit výlet v rámci celého okresu.

3:r#"::'r:":;rkdvŽ 
nebudu nařízení respektovat? Jaké jsou případné

Jedná se o krizorlé ongliení vlády, p_oy|lo_st jej dodržovat stanov i krizový zákon, Zaporušení této povinnostije sankcé až 20 tisíc Řd,dň.

Jak se to bude kontrolovat? kdo to bude kontrolovat?
lntenzivní namátkové kontroly budou probíhat na ,l=eri Óelé české republiky, policie
využije všech svých kapacit.

Budou kontroly i ve vlacích a autobusech, které sváží tidi do prahy?
Kontroly bude policie zaměřovat 

9o.uSeón áÉi-y" kterlich bude předpokladporušování krizových opatření, včetně vlaků á 
"uióňů.u.



Jak bude fungovat PřÍméstská doprava, když jezdí i mimo okres? NapříktadPraha - obce v okrese Praha východ.
vnitrostátní přep.ravci fungovat rňohou, ale jednotliví cestující musí splňovat některouz výjimek pro pohyb mimo okres. 

vvvrvJlvl lllL'9l oP

!9!< nyaou policisté kontrolovat pravost potvnení od zaměstnavatete?VYhodnocení kaŽdého dokum entu'záleži ná poriói.iách, ti mohou v případě podezřenížádat vysvětlení avyužítdalší nástroje ke ziišÉnisřutečného stavu, '

kěemu omezení je, kdyžsído formuláře mohu defacto napsatjakýkoli důvod?Důvody jsou omezená výjimkami. vyhodnoc"ni rrzoeno dokumentu záleží naPolicistech, ti mohou v Přípádě podezření 
|áo-r-t "ý.větlení 

a využítdalší nástroje kezjiŠtění skuteČného stavu'. raia;1 musí být .Óno'pnli prokázai, 

'; 
;; na něj danávýjimka vztahuje.

Co zn.amená výjim.ka v nařízení ,,Účast na hromadné akci''?Jsou to akce povolené Ministerstvem zdravotnictví podle bodu vl|l tohoto opatření,například významná sportovní utkán í.

Ve výjimká"n,.i? účast na pohřbu. Jak je ío se svatbami?Ucast na svatbě nebo ProhláŠení o registrovaném partnerství je možná jen v rámcivašeho okresu,

Jsem-oěkovaný, PříPadně jsem covid-l9 už prodětal. Vztahujese íoío omezení ina mě?
Ano, vztahuje se na všechny osoby.

Obce a provozovatelé hřišt'
Jak máme zajistit uzavření hřiště v otevřeném prostoru? Strážníky anizaměstnance obce nemáme.
provozovatel by měl zajistit uzavření hříšt,, u ktených je to možné (je např. oplocené).

Vláda dŮrazně vYzývá zaměstnance k využívání práce na dátku (tzv. homeoffice), Co to znamená?
ANO, vláda vYzývá vŠechny zaměstnavatele maximálně využívat práci na dálku tam,kde je to alesPoň trochu možné. Například u aominÉtrativních provozech by se mělivYskYtovat jen osobY bezpodmínečně nutné r ÓÓňr"ne majetku i zá-lrtaaních funkcí,jinak by měli zaměstnanci po dob,u...a týonďóiaiovat ňa dálku. Je to jedna znejefektivnějších cest, jak omezit mobilitu 

" 
t"oý §i}ániuiru.

Jak dlouho budou opatření ptatit?
oPatření budou Platit od 1 , března 2021 po dobu 3 týdnů, tzn. do 21, března 2021,


