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ROZHODNUTÍ starosty městyse Všeruby 3/ 2020 COR
o jmenování členů pracovní skupiny SARS CoV-2
V souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky byl na
dobu 30 dnů od 14.00 hodin dne 12. března 2020 vyhlášen nouzový stav.
V případě vyhlášení nouzového stavu mohou být dle krizového zákona č. 240/2000 Sb. na
nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezena některá práva a svobody.
Občanů ČR se vyhlášená krizová opatření mohou dotknout např. v povinnosti strpět zákaz
vstupu, pobytu, pohybu ve vymezených objektech nebo rizikových oblastí z důvodu omezení
šíření nákazy. Vyhlášená krizová opatření mohou být přijata k usměrnění spotřeby a dodávek
zdravotnických prostředků a léčiv a dalších věcných prostředků pro řešení situace, k přijetí
opatření v dopravě, zajištění přednostního zásobování dětských, zdravotnických nebo sociálních
zařízení či bezpečnostních sborů a složek IZS.
Jako pracovní orgán starosty městyse Všeruby z výše uvedených důvodů vznikla Pracovní
skupina SARS CoV-2 (dále jen pracovní skupina), která je zřízena za účelem zajištění
komplexních opatření a úkolů, které při vzniku mimořádných, resp. krizových situací plní veřejná
správa ve spolupráci s dalšími organizacemi pro zajištění ochrany a bezpečnosti obyvatelstva.
Za krizovou situaci označujeme mimořádnou událost, při níž je vyhlášen některý z krizových
stavů/nouzový stav.
Pracovní skupinu svolává starosta (v době jeho nepřítomnosti místostarosta).
Pracovní skupina projednává, řeší a zajišťuje:
− možnost řešení krizové situace,
− možnosti uložení pracovní povinnosti, pracovní výpomoci nebo poskytnutí věcného
prostředku pro řešení krizové situace,
− projednává zásadní postupy na úrovni strategického řízení při mimořádné události a
navrhuje starostovi obce postup nebo jeho rozhodnutí,
− zajišťuje nákup základních potravin a lékárenského zboží pro osoby, které jsou nejvíce
ohroženy a nemají možnost si nakoupit základní potraviny či obstarat léky prostřednictvím
příbuzných a známých,
− poskytuje veřejnosti informace týkající se aktuálního stavu.
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