
Obecní úřad Podbrdy 

Podbrdy 8 
267 27  Liteň, okres Beroun                                                                                

 
      

Věc:       Informace o nových dokumentech na úřední desce OÚ Podbrdy 
 
 Obecní úřad Podbrdy oznamuje, že na elektronické úřední desce je 
k dispozici plné znění nových zákonů vlády ČR a usnesení vlády ČR ze dne  
4. 5. 2020 vydaných v souvislosti s nouzovým stavem v ČR.  
  
Seznam dokumentů: 
 
Opatření obecné povahy I. - mění opatření obecné povahy vlády o dočasném znovuzavedení 

ochrany vnitřních hranic České republiky ze dne 15. března 2020, ve znění opatření obecné povahy 

vlády ze dne 16. března 2020, ze dne 1. dubna 2020 a ze dne 23. dubna 2020, přijaté podle čl. 28 odst 

3 Schengenského hraničního kodexu 

 

Opatření obecné povahy II. - dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic České republiky podle 

čl. 25 odst. 1 Schengenského hraničního kodexu, a to v období od 15. května 2020 00:00 hod. do 13. 

června 2020 23:59 hod. na pozemní hranici se Spolkovou republikou Německo a Rakouskou 

republikou a vzdušné hranici. 

 

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 27. dubna 2020 o uložení kolektivních smluv 

vyššího stupně 

 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. dubna 2020 č. 485 o prodloužení nouzového 

stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 

 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. dubna 2020 č. 491 o přijetí krizového opatření 

 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. dubna 2020 č. 492 o přijetí krizového opatření 

 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. dubna 2020 č. 495 o přijetí krizového opatření 

 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. dubna 2020 č. 490 o přijetí krizového opatření 

 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. dubna 2020 č. 493 o přijetí krizového opatření 

 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 4. května 2020 č. 506 o zrušení krizového 

opatření 

 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 4. května 2020 č. 511 o přijetí krizového opatření 

 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 4. května 2020 č. 512 o zrušení krizového 

opatření 

 
 

     V Podbrdech, 6. května 2020 
                                 Pavel Ševčík 

                                                                                   starosta obce                                              


