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Provoz tržnice Na Stavidle bude obnoven ve středu 14. 4. 2021
Vážení občané, informujeme, že na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR platného od 12. 4. 2021
je možné otevřít také tržnici v ulici Na Stavidle. Její provoz bude obnoven od středy 14. 4. 2021 za dodržení
podmínek nařízení.
Celý článek 9. duben 2021

Od pondělí 12. dubna se s koncem nouzového stavu uvolní část restrikcí
V neděli o půlnoci skončí v České republice vyhlášený nouzový stav. Vláda ČR na jednání v úterý 6. dubna
2021 schválila sérii mimořádných opatření, kterými Ministerstvo zdravotnictví zavede protiepidemická
opatření na základě pandemického zákona. Zároveň v opatřeních dojde k řadě změn - do školských zařízení
se budou moci vrátit mimo jiné dětí s povinností předškolního vzdělávání a děti 1. stupně základních škol,
ovšem za podmínky pravidelného testování, skončí zákazy pohybu a dojde k dílčím změnám v pravidlech
pro maloobchod a služby.
Celý článek 9. duben 2021

Vláda prodloužila protiepidemická opatření
Do 28. března, tedy do konce nouzového stavu, prodloužila Vláda ČR protiepidemická opatření. Zároveň
dochází k rozšíření povinného testování i na zaměstnavatele s méně než 50 zaměstnanci.
Celý článek 19. březen 2021

Česká pošta informuje o dočasné změně hodin pro veřejnost
Česká pošta informuje o dočasné změně hodin pro veřejnost provozovny Uherské Hradiště 1 (Masarykovo
náměstí 12, 686 01). Rozsah hodin pro veřejnost bude omezen na nezbytně nutnou dobu od 4. 3. 2021 do
odvolání z důvodu vládních opatření spojených s nouzovým stavem.
Celý článek 3. březen 2021
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Se začátkem nového nouzového stavu zasedal v Uherském Hradišti krizový
štáb
Krizový štáb ORP Uherské Hradiště zasedl 1. března, v první pracovní den nouzového stavu, který vyhlásila
Vláda ČR pro území celé České republiky od 27. února do 28. března. Počínaje dnem 1. března 2021
zpřísnila vláda krizová opatření týkající se volného pohybu osob, provozu maloobchodu, služeb i škol.
Celý článek 1. březen 2021

Od pondělí 1. března se zpřísní pravidla pro volný pohyb či maloobchod,
opět uzavřou školy
Od soboty 27. února až do 28. března platí na území České republiky nouzový stav. S vyhlášením nového
nouzového stavu Vláda ČR přistoupila také ke zpřísnění některých krizových opatření.
Celý článek 27. únor 2021

Respirátory a roušky budou od čtvrtka 25. února povinné
Od čtvrtka 25. února budou muset občané na vybraných veřejně přístupných místech povinně nosit
respirátor či jednorázové chirurgické roušky. Zpřísnění mimořádného protiepidemického opatření
odsouhlasila Vláda ČR na svém jednání v pondělí 22. února 2021.
Celý článek 23. únor 2021

Dočasné uzavření pracoviště občanských průkazů a cestovních dokladů
Vážení občané, z důvodu karantény v souvislosti s onemocněním covid-19 bude od úterý 16. 02. 2021 do
čtvrtka 25. 02. 2021 včetně uzavřeno pracoviště občanských průkazů a cestovních dokladů Městského úřadu
Uherské Hradiště.
Celý článek 15. únor 2021

Přehled podpor pro podnikatele
Jakou podporu mohou využívat podnikatelé postižení koronavirovou krizí? V přiložených dokumentech
najdete přehled programů na pomoc OSVČ a firmám.
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Celý článek 1. únor 2021

Od soboty 30. ledna platí úpravy některých vládních opatření
Vláda ČR přistoupila ve čtvrtek 28. ledna 2021 k několika úpravám svých opatření proti šíření nemoci
Covid-19, od soboty 30. ledna 2021 platí další omezení využívání hotelových služeb či kontaktů mezi
občany.
Celý článek 29. leden 2021

Od úterý 19. ledna nakoupíte papírnické zboží a oděvy a obuv pro děti
V pondělí 18. ledna Vláda ČR povolila otevření maloobchodních prodejen papírnictví, dětského oblečení a
dětské obuvi a schválila další podpůrné programy pro podnikatele.
Celý článek 19. leden 2021

Výzva hejtmana Zlínského kraje k praktickým lékařům
Vážení praktičtí lékaři, dovolujeme si sdílet prosbu hejtmana Zlínského kraje, Ing. Radima Holiše, o
spolupráci na plošném očkování našich obyvatel proti COVID-19.
Celý článek 14. leden 2021

Senioři nad 80 let se mohou od 15. ledna registrovat k očkování
Zájemci z řad seniorů ve věku nad 80 let se od pátku 15. ledna 2021 budou moci přihlašovat k očkování
proti nemoci Covid-19.
Celý článek 14. leden 2021

Covid 19 - krizová opatření platí dál, až do 22. ledna
Krizová opatření vlády odpovídající 5. stupni protiepidemického systému PES budou platit do 22. ledna. O
prodloužení opatření rozhodla Vláda ČR na svém mimořádném jednání ve čtvrtek 7. ledna 2021.
Celý článek 7. leden 2021
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Provoz Městského úřadu Uherské Hradiště
Vážení občané, věnujte prosím pozornost informacím, jak je upraven provoz Městského úřadu Uherské
Hradiště.
Celý článek 28. prosinec 2020
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