MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV
666 19 Tišnov, nám. Míru 111
Kancelář starosty

Usnesení
Bezpečnostní rady ORP Tišnov
ze dne 13. 3. 2020

Bezpečnostní rada bere na vědomí:
1. Opatření provedená od 11. 3. 2020
MěKS Tišnov

Od 12. března 2020 od 0:00 hod. je provoz veškerých zařízení, která jsou ve správě
Městského kulturního střediska Tišnov, uzavřen pro veřejnost. Uzavření provozu se
týká pořádání veškerých kulturních a společenských akcí, projekce kina Svratka,
provozu Městské knihovny Tišnov, Galerie města Tišnova, Muzea města Tišnova,
Turistického informačního centra, veřejného WC a Kavárny u kina (Coffein). Pronájmy
prostor ve správě MěKS budou rovněž zrušeny.
INSPIRO, středisko volného času Tišnov

Od 11. 3. 2020 byla zrušena veškerá pravidelná činnost pro žáky a studenty (kroužky),
provoz dětského klubu a výukové programy pro školy.
ZUŠ Tišnov

Od pátku 13. 3. 2020 od 6:00 hodin je zrušena veškerá výuka v ZUŠ Tišnov a všechny
akce pořádané školou.
CSS Tišnov

V řešení je aktuálně poskytnutí informace všem obyvatelům CSS Tišnov týkající se
doporučených hygienických pravidel (zalaminovaný formát A4 do každého bytu,
podobné informace rovněž ve společných prostorách) a také poskytnutí dostupných
osobních dezinfekčních prostředků alespoň v minimálním množství každému
obyvateli. Byly uzavřeny prostory společné jídelny v areálu penzionu. Aktuálně se řeší
rizika spojená s distribucí obědů (např. Rada města dnes schválila uvolnění prostředků
na nákup stroje na balení misek s obědy). Dále jsou průběžně řešena rizika spojená
s provozem pečovatelské služby. Bude zavedena služba měření teploty na
objednávku.

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV
666 19 Tišnov, nám. Míru 111
Kancelář starosty
MěÚ Tišnov
Od 12. 3. 2020 platí omezení provozu vztahující se k návštěvníkům úřadu, přičemž je omezen
přístup do budov městského úřadu. S platností od 13. 3. 2020 až do odvolání je zrušen pátek
jako úřední den. Byl zvýšen důraz na hygienu vnitřních prostor, instalovány dávkovače
s dezinfekčními prostředky.

2. informace o nařízení hejtmana Jihomoravského kraje - zabezpečit distribuci osobních
ochranných pomůcek v rámci Jihomoravského kraje cestou Krajského úřadu
Jihomoravského kraje v úzké součinnosti s obcemi s rozšířenou působností a využitím sil a
prostředků Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. (konkrétní informace
budou sděleny na poradě tajemníků bezpečnostních rad)

3. informace podané zástupci Nemocnice Tišnov, Oblastní charity Tišnov, Úřadu práce –
pracoviště Tišnov, Mateřského centra Studánka.

4. informace o situaci od zástupců HZS Jihomoravského kraje, OO Policie ČR v Tišnově, SDH
Tišnov, Městské policie Tišnov.

Bezpečnostní rada doporučuje:
1.

s účinností od 16. března 2020 uzavřít provoz mateřských škol, dětských skupin a jiných
zařízení péče o děti předškolního věku.

2. omezení provozu MěÚ Tišnov pro veřejnost.

Bezpečnostní rada ukládá:
1.

tajemnici BR informovat o usneseních z jednání BR starosty obcí ORP Tišnov. Termín: 13. 3.
2020

-----------------------------------------Bc. Jiří Dospíšil
Předseda BR ORP Tišnov

