
Č.j.: O-30/2020/OÚ 

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 : 20.5.2020 

Krizový štáb obce Jíloviště 

Krizový štáb obce Jíloviště (dále jen KŠ) na svém jednání 20. 5. 2020 projednal a přijal následující 

opatření: 

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

Obec, jako zřizovatel mateřské školy Jíloviště a po dohodě s ředitelkou MŠ, prodlužuje provoz Mateřské 
školy Jíloviště do I 0.7 .2020. Prosíme všechny rodiče dětí, které navštěvují MŠ Jíloviště, aby informovali 
paní ředitelku Hanu Maškovou, zda prodlouženou dobu využijí. 

Po otevření restauračních zařízení bude muset být u vstupu umístěna dezinfekce. Roušky budou povinné 
i pro hosty s výjimkou doby konzumace, a to zejména při pohybu ve společných prostorách. Podniky 
budou muset být uzavřeny od 23 do 6 hodin. 

Dezinfekcemi budou vybaveni rovněž ve vstupní hale hotelu Palace Cinema. Kontakt mezi zaměstnanci 
a hosty, i dotykový kontakt se spotřebním zbožím (např. pera, registrační formuláře, platební terminály, 
magnetické karty/kliče), se omezuje pouze na to, co je nezbytně nutné. Veškeré předměty v hotelových 
pokojích, které jsou používány více hosty, ať už jde o televizní ovladače, či pera, musí být dezinfikovány, 
případně vyměněny. Dezinfikovány musí být rovněž veškeré kontaktní plochy. 

Od 25.5.2020 končí většina opatření zavedených vládou ČR, přesto krizový štáb Jíloviště opětovně 
vyzývá spoluobčany, aby i po skončení nouzového stavu a ostatních opatřeních Ministerstva 
zdravotnictví, omezili na maximum vycházení z domu, udržovali vzdálenost od ostatních a nosili roušky 
v obchodech, na úřadech, ve veřejných dopravních prostředcích a na místech, kde se nachází osoby ve 
vzdálenosti menší než dva metry. 

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 

členové: RNDr. Jana Malá 

Miroslav Petřík 

IC: 00241334 Tel./fax: +420 257 730 274 Bankovní spojení: ČS Praha - 4309731379/0800 



Č.j.: O-25/2020/OÚ 

OBEC JÍLOVIŠTĚ 

Praf.ská 81 

252 02 Jíloviště 

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

V Jílovišti dne : 11.5.2020 

Krizový štáb obce Jíloviště 

Krizový štáb obce Jíloviště (dále jen KŠ) na svém jednání 11. 5. 2020 projednal a přijal následující 
opatření: 

- Seznamovat průběžně občany s opatřeními, které vydal krizový štáb HZS SčK, MZ,
MV a s usneseními Vlády ČR.

- Obec, jako zřizovatel mateřské školy Jíloviště a po dohodě s ředitelkou MŠ, otevírá
Mateřskou školu Jíloviště se skončením momentálně vyhlášeného nouzového stavu, a
to od 25.5.2020. Prosíme všechny rodiče dětí, které navštěvují MŠ Jíloviště, aby
informovali paní ředitelku Hanu Maškovou, zda pošlou své děti opět do MŠ.

- Paní ředitelka Hana Mašková poskytne rodičům informace o opatřeních, které budou
muset rodiče a děti po znovuotevření MŠ dodržovat.

- S platností od 27.4.2020 obnovil obecní úřad úřední hodiny v řádné době, přesto
žádáme občany, aby navštěvovali OÚ jen v nezbytných záležitostech a nadále
upřednostňovali písemnou či elektronickou komunikaci s OÚ.

- 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 uskutečni dle potřeby, občané se mohou v případě dotazů k preventivním 
opatřením obrátit na KŠ na mobil: 602 232 842 

Za krizový štáb

Ing. Vladimír ��ý, st�osta

,/,1-. 4 . /�/ 
OBEC JiLOVIšU:

Pražská 81 
252 02 Jflovišt! 

IC: 00241334 Tel.lfax: +420 257 730 274 

členové: RNDr. Jana Malá

Miroslav Petřík

Bankovní spojení: CS Praha - 4309731379/0800 
















