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RM 35 – 18.03.2020 

 

Naše čj.: MUSP 33317/2020 

Naše sp. zn.: 33329/2020 TAJ/IVNO *MUSPX024WF6P* 

 

U S N E S E N Í  

z 35. schůze Rady města Šumperka ze dne 18.03.2020 

 

 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 

zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. 

   

 

1705/20 MJP - nevybírání poplatku za parkování 

stanovuje 

dle čl. 7 Nařízení města Šumperka č. 6/2009, o placeném parkování ve městě Šumperku, 

výjimku a ruší s účinností od čtvrtka 19. 3. 2020 do středy 1. 4. 2020 včetně zpoplatnění 

parkování na všech parkovištích placeného parkování ve městě Šumperk. 

 

Termín:  19.03.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Šubrt 

 

 

 

1706/20 MJP - nařízení města Šumperka č. 2/2020 - o opatření k zamezení šíření koronaviru 

vydává 

v souladu s ustanovením § 22 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 

některých zákonů (krizový zákon), v platném znění a v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 a § 

102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, ve 

spojení s usnesením vlády České republiky ze dne 12.03.2020 č. 194, kterým byl pod č. 

69/2020 Sb., vyhlášen nouzový stav a následně vydána krizová opatření, nařízení města 

Šumperka – o opatření k zamezení šíření koranaviru, dle přílohy. 

 

Termín:  18.03.2020 

         Zodpovídá: Mgr. Spurný 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Spurný     Ing. Marta Novotná 

                                  starosta                               1. místostarostka 

 



 

 

Příloha usnesení RM č. 1706/20 

 

 

 

 

NAŘÍZENÍ Č. 2/2020, 

O OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ ŠÍŘENÍ KORONAVIRU 
 

 

Rada města Šumperka se na své schůzi dne 18.03.2020 usnesením č.1706/20 usnesla vydat v souladu 

s ustanovením § 22 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s usnesením vlády 

České republiky ze dne 12.03.2020 č. 194, kterým byl pod č. 69/2020 Sb., vyhlášen nouzový stav a 

následně vydána krizová opatření,  toto nařízení. 

 

Čl. 1 

 

1. Každá fyzická osoba je povinna při pohybu na služebně Městské policie Šumperk, v sídlech orgánů 

veřejné moci ( např. úřadů ), na vlakovém a autobusovém nádraží, v obchodech a provozovnách, jejichž 

provoz byl povolen i za nouzového stavu, v prostředcích MHD, v budovách České pošty s.p., na 

autobusových zastávkách, v peněžních ústavech, v kostelích, v budovách a areálech poskytujících 

zdravotní, sociální služby a ochranu veřejného zdraví, ve školských zařízeních na území města 

Šumperka zakrýt si ústa a nos respirátorem, rouškou, šálou nebo jinou obdobnou ochrannou 

pomůckou sloužící k zamezení šíření koronaviru (označovaného jako SARS CoV-2). 

2. Pohybem podle věty první se rozumí pohyb umožněný v článku I. usnesení vlády České republiky ze dne 

15.03.2020 č. 215 publikovaném ve Sbírce zákonů pod č. 85/2020 Sb. 

 

Čl. 2 

 

Toto nařízení nabývá účinnosti okamžikem jeho vyvěšení na úřední desce. 

 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Tomáš Spurný Ing. Marta Novotná 

 starosta 1. místostarostka 

 

Vydává město Šumperk 
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