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Rozhodnutí  o zákazu pohybu bez ochranných prostředků dýchacích cest  

Oznamuje, že od 19.3.2020 na území Zlínského kraje platí zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez 
ochranných prostředků dýchacích cest (respirátory, roušky, šátky, šály a jiné obdobné tkaniny) na 
všech veřejně přístupných místech, kde může dojít ke kontaktu osob na vzdálenost menší než 2 
metry, (například: nástupiště hromadné dopravy, dopravní prostředky hromadné přepravy, 
čekárny, prodejny, lékárny, pošty, úřady, smuteční síně – pohřby, chodníky v obcích a městech, 
jednací místnosti, lázeňské kolonády, cyklostezky)  

Výzva 

Vyzýváme všechny, kteří doma šijí roušky a jsou ochotni je věnovat i dalším o jejich předání na 
obecní úřad. Prosím kontaktujte nás telefonicky na tel 572 597 115, případně 773 597 115 , nebo 
emailem starosta@tupesy.cz.  

Následně Zajistíme jejich další distribuci všem, kteří si je ušít nemohou. 

 

Důrazně doporučujeme osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo 
svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní 
péče.  

 

Informace k dopravě 

V souvislosti s vládním nařízením spočívajícím v omezením pohybu osob v České republice z 
důvodu zamezení šíření koronaviru bude s platností od středy 18. 3. 2020 do odvolání provoz na 
všech autobusových regionálních linkách v závazku veřejné služby Zlínského kraje veden podle 
jízdních řádů, které platí o letních prázdninách. Dále může dojít k zastavení nebo omezení spojů 
jedoucí do Brna a Ostravy. Rovněž z důvodu vyhlášení nouzového stavu v České republice 
s platností od neděle 15.3.2020 dochází k omezení spojů na bohoslužby jezdící v neděli. 

Rada Zlínského kraje rozhodla o tom, že  jízdné zdarma  bude v linkových autobusech od 18.3.  
prozatím do 24.3. 2020. Dále pak se bude nastupovat pouze zadními dveřmi . Podmínkou 
cestování je aby si cestující chránili ústa a nos rouškami, či improvizovanou rouškou – např. šálem  

V případě potřeby pomocí s nákupem potravin, léků či zajištění dalších služeb se obracejte na 
podatelnu obecního úřadu telefonicky na 572 597115 nebo e-mailem starosta@tupesy.cz  

 

Informace 

Informujeme, že poplatky na TKO, či psy lze hradit bezhotovostně na účet č. 10823721/0100 

Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné. 

Přihlášky , či odhlášky psů a další zbytné věci lze vyřídit až po ukončení mimořádných opatření.  


