Úvod

Web MVČR

Často kladené otázky

Práce a výkon povolání

Zajištění nezbytných potřeb, péče o děti a

Lékař

zvířata

Úřední záležitosti a vzdělávání

Sport a pobyt v přírodě

Nákupy

Stěhování a vycestování z ČR

Pohřeb a svatba

Volby a zasedání

Nákupy
Nakupovat lze pouze v rámci svého okresu v čase mezi 05:00 – 20:59 hod.
Na nákupy lze cestovat pouze v nezbytném počtu osob.
Na nákupy V RÁMCI OKRESU lze bez omezení (nepotřebuji doklad).
Výjimka k nákupu MIMO OKRES není možná!!

Maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb je povoleno pouze v těchto provozovnách:
prodejny potravin
prodejny pohonných hmot a dalších potřeb pro provoz dopravních prostředků na pozemních komunikacích
prodejny paliv
prodejny hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží
lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků
prodejny krmiva a dalších potřeb pro zvířata
prodejny brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží
prodejny novin a časopisů
prodejny tabákových výrobků
provozovny poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích
provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilek zakoupených distančním způsobem
prodejny zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby
pokladny prodeje jízdenek
květinářství
provozovny servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti
provozovny pohřební služby, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských
ostatků do uren
myčky automobilů bez obsluhy
prodejny domácích potřeb a železářství, přičemž za domácí potřeby se nepovažují nábytek, koberce a jiné podlahové krytiny
provozovny sběru a výkupu surovin a kompostáren

taxislužba nebo jiné individuální smluvní přepravy osob
provozovny, v nichž jsou realizována psychodiagnostická vyšetření, která jsou nedílnou součástí výběrových řízení, za podmínky, že se ve stejný
čas setkává jeden poskytovatel s jedním zákazníkem.
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