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Město Litovel přijímá mimořádná opatření v souvislosti s nařízeními vlády 

V souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 ve městě Litovel zasedala dne 11. 3. 2020 

od 7.30 hod. Bezpečnostní rada města Litovel, která přijala následující opatření s účinností od 15.00 hod 

dne 11. 3. 2020. 

Přehled opatření přijatých bezpečnostní radou: 

▪ v souvislosti s přerušením výuky ve školách zřizovaných městem budou uzavřeny tělocvičny, 

klubovny, hřiště, sportoviště, které jsou součástí těchto škol, 

▪ město nebude organizovat veřejné akce po dobu trvání opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, 

▪ sportovní a kulturní zařízení, zřizovaná městem, budou uzavřena, tj. sportovní hala a plavecký bazén 

ZŠ Vítězná, sauna, venkovní hřiště a jiné, 

▪ bezpečnostní rada doporučuje sportovním klubům a zájmovým organizacím, aby zvážily své sportovní 

aktivity s ohledem na omezení shromažďování osob, 

▪ provoz MěÚ bude pro veřejnost omezen jen na úřední dny (pondělí a středa), úterý a čtvrtek bude úřad 

k dispozici jen prostřednictvím rezervačního systému a neodkladných předem sjednaných schůzek, 

v pátky bude úřad pro veřejnost uzavřen, 

▪ bezpečnostní rada doporučuje občanům, aby omezili fyzické návštěvy na MěÚ a preferovali 

telefonický kontakt. Platby místních poplatků doporučuje provádět bezhotovostně, případně odložit na 

pozdější termín (splatnost poplatků, stanovených obecně závaznými vyhláškami je do 30. 6. 2020), 

▪ bezpečnostní rada doporučuje ŠJ Litovel, aby ředitelka této jídelny vydala zákaz konzumace obědů 

v prostorách ŠJ Litovel, 

▪ bezpečnostní rada pozastavuje činnost a aktivity Seniorklubu, 

▪ provoz mateřských škol na území města Litovel bude do odvolání zachován, 

▪ město bude realizovat opatření vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR ve svých organizacích, 

▪ bezpečnostní rada vyzývá všechny právnické a fyzické osoby, aby dodržovaly nařízení Ministerstva 

zdravotnictví ČR a pokyny orgánů ochrany veřejného zdraví, 

▪ bezpečnostní rada doporučuje občanům, aby v případě, že se nejedná o závažné případy, omezili 

fyzické návštěvy u lékařů a preferovali telefonický kontakt, 

▪ bezpečnostní rada žádá občany, kteří mají příznaky onemocnění COVID-19, aby volali linku 112 

a nenavštěvovali zdravotnický personál. 

 

 

                                                                                                                                     Viktor Kohout, v. r.  

                                                                                                                                         starosta města 

http://www.litovel.eu/

