
Č.j.: O-20/2020/0Ú 

OBEC JÍLOVIŠTĚ 

Pražská 81 

252 02 Jíloviště 

Oprávněná úřední osoba: ing. Vladimír Dlouhý, e-mail: dlouhy@jiloviste.cz, Elektronická podatelna: 
urad@jiloviste.cz, ID datové schránky obce: e8rbs4j 

V Jílovišti dne : 28.4.2020 

Krizový štáb obce Jíloviště 

Krizový štáb obce Jíloviště (dále jen KŠ) na svém jednání 28. 4. 2020 projednal a přijal následující opatření: 

Seznamuje průběžně občany s opatřeními, které vydal krizový štáb HZS SčK, MZ, MV a 
usnesení Vlády ČR. 

Obecní úřad bude distribuovat občanům do každé domácnosti jednu dvouvrstvou roušku, 
spolu s 1 filtrem, které je možné vkládat do látkových roušek. Tyto filtry jsou z tzv. 
,,meltblown" materiálu, který zachytí minimálně 81 % všech bakterií a virů, včetně viru SARS
Co V-2, který způsobuje nemoc Covid 19, a zásadně tak snižuje množství vdechnutého viru v 
případě, že s ním přijdete do styku. Spolu s rouškou a filtrem obdrží občané stručný návod a 
jednu jednorázovou roušku od České pošty. 

Krizový štáb nedoporučuje občanům a spolkům pořádat letošní pálení čarodějnic. Spalování 
hořlavých látek na volném prostranství proto v tomto období v žádném případě nelze ani po 
předchozím oznámení HZS Středočeského kraje povolovat, a to ani po navržení opatření proti 
vzniku a šíření požáru. Předmětná činnost bude s přihlédnutím k nouzovému stavu a 
klimatickým podmínkám s vysokou mírou pravděpodobnosti v blízké době zakázána. 

S platností od 29.4.2020 se znovu otevírá dětské hřiště Jíloviště s tím, že vstup do něj je 
možný pouze s rouškou, je nutné dodržovat odstupy a v maximálním počtu l O osob. Dětské 
hřiště bude pracovníkem OÚ minimálně jednou denně desinfikováno. 

Krizový štáb Jíloviště opětovně vyzývá spoluobčany, aby dodržovali přijatá opatření v době 
nouzového stavu, omezili na maximum vycházení z domu, udržovali vzdálenost od ostatních a 
nosili roušky 

Příští jednání KŠ se uskuteční dle potřeby, občané se mohou v případě dotazů k preventivním opatřením 

obrátit na KŠ na mobil: 602 232 842 

Za krizový štáb 

Ing.Vladimír Dlouhý, starosta 

IC: 00241334 Tel./fax: +420 257 730 274 

členové: RNDr. Jana Malá 

Miroslav Petřík 

Bankovní spojení: CS Praha - 4309731379/0800 













UMÍSTENÍ 

3. místo v okrese Praha-západ

7. místo ve Středočeském kraji

J�.1 Jj ·3..=Jp.L> 'J kl!hl!J1 :::1ilhl llh.h.1 1.1.:l !..IJ rn, 
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v boji s kCllovcem odkryly pokácené plochy lesa nové vyhlídky. 
Tato je cestou na Všenory. 



OčEVAK 
ČEVAK a.s., se sídlem Severní 2264/8, 370 10 české Budějovice 
Laboratoř, pracoviště P3 A 

L 1146 Mostníkovská 255, 266 01 Beroun 
telefon: 311 747165, 311 747 166, fax: 311 621 372 
e-mail: lucie.hybsova@cevak.cz strana: 112 

Zkušební laboratoř č. 1146 akreditovaná ČIA dle ČSN EN 1S0/IEC 17025:2018 

Zadavatel: 

vzorek číslo: 
Místo odběru: 
Upi'esnění místa odběru: 
Pfedmět zkoušky: 
Typ vzorku: 
Typ rozboru: 
Akreditovaný odběr: 
Odebral: 
Způsob odběru: 

Ukazatel 
Barva 
Zákal 
Pach 
Konduktivita r2s•c1 
IDH 
CHSK-Mn 
Amonné ionlv 
Duslčn•nv 
Chuť 
Chlorvolnil 
T"""'ta 
Mancan 
Zelezo 
Hliník 
Koliformní bakterie 
Escherichia coii 
PnřN kolonii Dli 36"C 
pnř!v kolonii oři 22"C 
Abioseston 
livé oroanismv 
Počet nmanismů 

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 5228/2020 

VAK Beroun a.s. 
Mostníkovská 255 
266 41 Beroun 3 

5533 
Jíloviště 
Jíloviště, Pražská e.p. 159 - pekárna+ cukrárna Stáňa, dřez za pultem 
pitná voda Datum odběru: 24.02.2020 - 24.02.2020 
prostý čas odběru: 09: 15 - 09:20 
krácený Datum a čas příjmu: 24.02.2020 10:30 
Ano Datum provedeni analýz: 24.02.2020 - 27.02.2020 
Tomášková Petra, laborator 
manuálnl 

Hodnota Jednotka NM Zkušební metoda Akr. Limit Tvo Hodnocení 
<50 mo!Pt SOPč.2 P3 A 20 MH vmnv,,;. 

06 ZFlnl 11)% SOPč.3 P3 A 5 MH """"'"'"' 
olilalelflÝ IPč. 1 P3 N - MH '"'""""" 

3570 mS/m 2% SOPč.4 P3 A 125 MH .......... ;. 

7 89 5% SOPč.5 P3 A 65-9 5 MH ........... 

103 mo! 10% SOPč.20 P3 A 30 MH vvhovuie 
<0100 mo! SOPč.12 P3 A 050 MH wtvw,,i. 

19' mo! 10'!1 SOP�.9 P3 A 50 NMH ........... 

Dňlalelná IPč.1 P3 N """""" MH """""''"' 

009 mon 2% SOPč.34 P3 A M 03 MH ,.....,_,.., 
86 ·c 2% SOP č.36 P3 A.M 8-12 OH 

<004 mcn SOPč.15 P3 A 0050 MH """""'''° 

<005 mo! I SOPč.17 P3 A 020 MH whoYuie 

<005 mo! SOPč.26 P3 A 0.20 MH whovuie 
D �PN/100rnl SOPč.35 P3 A o MH """""''"' 

o """'100ml I SOP č.35 P3 A o Nt.ti ___ ,,. 

2 KTJ/1ml SOPč.32 P3 A 40 Mi _,,,.,,,,. 

D KTJ/1ml SOP č.32 P3 A 200 MH WMVuie 
<I % SOPč.30 P3 A 5 MH ...,,,..,,. 

o il:attiMlml SOP e.29 P3 A o MH ......,,,., 

o ......._,,ml SOP č.29 P3 A 50 MH ··"'-uie 

Limit (zdroj pro hodnocenQ: Vyhláška MZd č.252/2004 Sb., příloha č.1 v platném zněnl 

Přehled zkušebních metod: 
IP č. 1 (stanoveni pachu a c11Jb1 
SOP č.12 (ČSN ISO 7150-1) 
SOP č.15 (ČSN ISO 6333) 
SOP č.17 (ČSN ISO 6332) 
SOP č.2 (ČSN EN ISO 7887) 
SOP č.20 (ČSN EN ISO 8467) 
SOP č.26 (ČSN ISO 10566) 

čEVAKas. 

Přehled zkušebních metod: 
SOP e.29 (ČSN 75 7712) 
SOP č.3 (ČSN EN ISO 7027) 
SOP č.lJ (čSN 75 7713) 
SOPč.32 (čSN EN IS06222) 
SOP č.34 (čSN EN ISO 7393-2, manuál filmy HACH) 
SOP č.35 (ČSN EN ISO 930&-2. Sl lab. poslllp IDEXX GmbH. Prei,is o piV1é vodě Trinkw V 2002) 
SOP č.36 (ČSN 75 7342) 
SOP U (ČSN EN 27888) 
SOP č.5 (ČSN ISO 10523) 
SOP č.9 (ČSN ISO 7890-3) 

Vysvětlivky: 

ProlDkDI č.: 5228/2020 
S1rana: 212 

NIi • NeflStlta měl'enl je rozWená standartnl nejistota pro koeliclent rozšlfenl k=2, oot pro normálnl rozděleni odpovldá pra,děpodol,nos pol<,ytl 
pllblllné 95'11. Uvedené� se nevztat,uje na výsledky pod me,i Slaoovi'.elnosl. 
NIIH - nejvyššl meznl hod-, MH -rooznl hodnola, OH -doporučeM hodnota 
P3 - zkouška provedená na pramvišli 3, Moslnlkovská 255, Beroun 
Akr. -akredilace mel'.>dy: A -ano; N -ne; S-zkouška provedená extemlm poskytova"'8m; M- zkooška provedená na mlslě odběru 

Prohlášeni: 
Pft hodoocenl dle výše zmíněné vyhlMl<y bylo poo!ito 1021lodcwad pravidlo ,Sdl� ri211<D', kde nejls1o1a mělenl nenl zohledÍlOVAna. 
Výsledky zkru!el< se tjl<a; pouze pledmě1u zl<oušky a nenahrazuji )ně dokumenty. 
Protol<ol o zkoušce nesml být bez plsefmého souhlasU -.:Iho pra<XJYi!lě reproduiuMln jinak ne1 celj. 
Pfipadně rel<lamaca budou l'8šeny na záldadě dokumentu 'Vyliz!lvánl sl!žnosll a reklamaci • labomlň'. 

Vystaveno dne: 9.4.2020 

konecprOIOiohJ 

tivAKa.s. 

Severní 2264/8, 370 IO Česl(é lludějuVICi! 
JČ: 608 49 657 Dit: CZ60849657 
zapsaná v OR u KS č. Budějovice 

odda s, vložka 657 

So
�

·a škovál 
man r kvality raf9�tě 

'OU.ll-l''L., 





Jak nakládat s odpadem v době 
koronavirové pandemie 

Ministerstvo životního prostředí 

D DOMÁCNOSTI S NENAKAŽENÝMI 
OSOBAMI BEZ NAŘfZENÝCH 

KARANTÉNNfCH OPATŘE Nf: 

• Nakládejte s komunálním odpadem jako obvykle.
• Třiďte jako obvykle do barevných kontejnerů (pytlů}.
• Směsný komunální odpad odkládejte do černých

kontejnerO (na místa k tomu určená).
• Jednorázové ochranné pomůcky (roušky/respiráto

ry/rukavioe) můžete po použití odkládat do směsné
ho komunálního odpadu. Vždy je ale předtím vložte
do plastového obalu a následně ještě do dalšího
plastového obalu, který pevně zavážete.

• Nikdy nedávejte zavázané pytle mimo černé kontej
nery. Chráníte tak zdraví „popelářů".

• Před a po manipulaci s odpady si pokaždé umyjte
pečlivě ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte
dezinfekční gel.

• Buďte ohleduplní.

fJ DOMÁCNOSTI S MINIMÁLNĚ JEDNOU 
OSOBOU V POVINNÉ NAŘÍZENÉ 

KARANTÉNĚ: 

• Odpady netřiďte.
• Veškerý odpad (včetně roušek, respirátoru, rukavic

a kapesníktl} od osob v karanténě, u kterých není
prokázáno onemocnění COVID-19, ukládejte do
plastového pytle na odpady.

• Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku
0,2 mm. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin)
pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezin
fekčním prostředkem.

• Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je nutné
takové obaly zdvojit. Plastový pytel proto vložte
ještě do druhého pytle a zavažte.

• Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním pro
středkem a zavázaný pytel až pak dejte do černého
kontejneru na směsný komunální odpad.

- • Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu.
Chráníte tak zdraví „popelářťJ".

• Pfed a po manipulaci s odpadky si pokaždé pečlivě
umyjte ruce mýdlem a teplou vodou nebo použíjte
dezinfekční gel.

• Budle ohleduplní.

D DOMÁCNOSTI S POTVRZENOU NÁKAZOU 
NEMOCÍ COVID-19: 

• Odpady netřiďte.
• Veškerý odpad (včetně roušek, respirátorů, rukavíc a ka

pesníků) od osob s prokázaným onemocněním
COVID-19 ukládejte do plastového pytle na odpady.

• Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po
naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte
a na pa.irchu ošetřete dezinfekčním prostředkem.

• Jsou-li použity pyt
l

e z tenčího materiálu, je třeba takové
obaly zdvojit. Plastový pytel proto vložte ještě do druhého
pytle a zavažte.

• Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním prostředkem
a zavázaný pytel až pak dejte do černého kontejneru na
směsný komunální odpad.

• Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu. Chráni
te tak zdraví „poperařó".

• Bucfte ohleduplní.
• Před a po manipulaci s odpadky si pokaždé pečlivě umyjte

ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte dezinfekční gel.
• Ukládání odpadu do sběrné nádoby, svoz odpadu

a jeho konečné odstranění by však mělo vycházet z lo
kálních možnosti bezpečného odstraňování směsného
komunálního odpadu a minimalizace rizika pro pracov
níky, kteří nakJádaji s odpady, ale i rizika pm ostatní
občany.




