OZNÁMENI PROVOZOVATELE KEMPU RADAVA
Vážení,
v návaznosti na nouzový stav, který Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998
Sb., o bezpečnosti České republiky, dne 12. března 2020 vyhlásila pro území České republiky
z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaného jako
SARS CoV-2) na území České republiky, a v návaznosti Usnesení vlády České republiky ze
dne 15. března 2020, č. 215 a č. 214, o přijetí krizového opatření, s ohledem na aktuální vývoj
šíření nemoci COVID-19, byl státní podnik Povodí Vltavy povinen uzavřít Kemp Radava
v obci Kovářov a dočasně ukončit jeho provoz, s účinností od 16. 3. 2020, a to do odvolání.
V rámci krizových opatření přijatých Vládou České republiky, v tomto případě konkrétně
Usnesením Vlády České republiky č. 215, o přijetí krizového opatření byl všem osobám na
území České republiky, zakázán volný pohyb na území České republiky, s výjimkou cest do
místa svého bydliště, nákupu potravin či jiných nezbytných komodit, návštěv lékaře a dalších
nezbytných činností, a to především za účelem, aby se osoby nacházející se na území ČR, v co
největší možné míře zdržovaly ve svém bydlišti, aby se zabránilo dalšímu šíření nemoci
COVID - 19. Za případné porušení, kterékoliv z povinností může být uložena pokuta ve výši
3.000.000,- Kč.
Dovolujeme si Vám oznámit, že jakákoliv rekreace, táboření v uzavřeném Kempu Radava je,
za současné situace, zcela v rozporu s Usnesením Vlády České republiky č. 215, přesněji
s povinnostmi v něm uvedenými, které jsou povinni dodržovat všechny osoby na území České
republiky, kdy za současné situace a v souladu s těmito povinnostmi, je každá osoba na území
České republiky povinna se zdržovat pouze ve svém bydlišti, vyjma uvedených výjimek.
Za tuto výjimku nelze považovat táboření či jakoukoliv rekreaci v uzavřeném Kempu Radava,
kdy by se tak jednalo o jednání v rozporu s výše uvedenými krizovými opatřeními v období
nouzového stavu vyhlášeného pro celé území České republiky, jelikož Kemp Radava slouží
výlučně k rekreaci a táboření, nikoliv k bydlení osob.
Vzhledem k výše uvedenému, a s ohledem na skutečnost, že provoz Kempu Radava byl
ukončen v souladu s Usnesením vlády České republiky ze dne 15. března 2020, č. 214 a
215, není tedy možné do jeho areálu vstupovat, ani se v něm zdržovat.
V případě, že se jakákoliv osoba zdržuje v areálu Kempu Radava, je neprodleně povinna
areál Kempu Radava opustit a řídit se a dodržovat veškerá krizová opatření vyhlášená
Vládou České republiky v rámci nouzového stavu.
Poplatky za období, kdy bude Kemp Radava uzavřen,
budou jednotlivým uživatelům kompenzovány.
Pevně věříme, že celá situace bude vyřešena co nejdříve a v Kempu Radava bude obnovena
možnost rekreace.

Děkujeme za pochopení,
Povodí Vltavy, státní podnik

