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Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,
usnesením vlády č. 196 ze dne 26.02.2021 publikovaným pod č. 96/2021 Sb., vyhlásila vláda na
dobu třiceti dní od 00:00 hodin dne 27.02.2021 nouzový stav (podle čl. 5 a 6 ústavního zákona
č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky).
Současně vláda usnesením ze dne 26.02.2021, č. 196, publikovaným ve Sbírce zákonů pod
č. 113/2021 Sb., přijala krizové opatření ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb.,
o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů,
týkající se zákazu volného pohybu osob.
Výše uvedené krizové opatření neobsahuje výslovně stanovenou výjimku pro zasedání orgánů
veřejné moci, která se konají na základě zákona. Nelze z něj však dovodit ani zákaz jednání
zastupitelstva obce (či jiných obecních orgánů).
Kromě výše uvedeného krizového opatření se na jednání zastupitelstev dále vztahuje opatření
Ministerstva zdravotnictví ze dne 26.02.2021, č. j. MZDR 15757/2020-45/MIN/KAN, zakazující
pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (ústa a nos).
Mimo to se na jednání zastupitelstva obce v plné míře uplatní pravidla stanovená zákonem
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zejména § 93 zákona o obcích. Přitom
platí, že okruh záležitostí, které mohou být na zasedání zastupitelstva obce projednávány, není
nijak omezen. Je však vhodné, aby se zasedání konala jen v případech, kdy je to nezbytné,
tj. jestliže je třeba projednat a schválit určitě neodkladné záležitosti (hrozí-li nebezpečí z prodlení).
Doba, po níž trvá nouzový stav, tj. nyní doba od 05.10.2020 od 00:00 hodin do ukončení, není
započítávána do plynutí maximální tříměsíční lhůty pro konání jednotlivých zasedání
zastupitelstev, stanovené v § 92 odst. 1 zákona o obcích. Jednotlivá krizová opatření v době
nouzového stavu totiž různým způsobem omezují zasedání, přičemž jejich cílem je konat zasedání
jen v nezbytných případech. Samo o sobě splnění tříměsíční lhůty takovým nezbytným případem
(v porovnání s riziky šíření nákazy COVID-19) nebylo, proto doba trvání nouzového stavu
započítána není. Trvat na tom, aby se zasedání konalo i v době nouzového stavu, jen pro splnění
této zákonné lhůty, by tedy bylo zcela zjevně proti smyslu nouzového stavu, tedy proti
minimalizaci rizik k šíření nákazy.
Na základě výše uvedených skutečností plánované konání X. zasedání Zastupitelstva městské části
Brno-Starý Lískovec dne 10. března 2021 překládám na dobu po ukončení nouzového stavu, a to
na den 7. dubna 2021.
S úctou
Mgr. Vladan Krásný
starosta MČ Brno-Starý Lískovec

