Obec Choustníkovo Hradiště
Choustníkovo Hradiště 102, 544 42

STAROSTA OBCE RUŠÍ SVOLANÉ
veřejné zasedání Zastupitelstva obce Choustníkovo Hradiště,
které bylo svoláno na středu 18. března 2020 od 18:00 hod
v kulturním sále č. p. 79 v Choustníkově Hradišti.
Dne 9. 3. 2020 bylo svoláno veřejné zasedání Zastupitelstva obce Choustníkovo Hradiště s termínem 18. března 2020 od 18:00 hod v kulturním sále č. p. 79 v Choustníkově Hradišti.
Na základě Usnesením č. 215 ze dne 15. 3. 2020 rozhodla vláda o přijetí krizového opatření ve
smyslu § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tímto opatřením byl s účinností od
16. 3. 2020 od 0:00 do 24. 3. 2020 do 6:00 zakázán volný pohyb osob na území České republiky. Z tohoto zákazu stanovila vláda určité taxativní výjimky výslovně zmíněné v dotčeném
usnesení. Usnesení bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů pod č. 85/2020 Sb.1
Krizové opatření schválené usnesením vlády č. 215 neobsahuje výslovnou výjimku pro zasedání
orgánů veřejné moci, která se konají na základě zákona.
I přes to lze zasedání zastupitelstva obce výjimečně konat, avšak pouze za podmínky, že je
toto jednání nezbytné a zcela nevyhnutelné. O takovou situaci však půjde pouze v mimořádných
případech, v zásadě za splnění dvou podmínek:
a. Obec musí učinit rozhodnutí bezprostředně související s ochranou proti šíření nákazy COVID-19, a zároveň
b. Takové rozhodnutí nemůže přijmout jiný orgán než zastupitelstvo obce. To znamená, že jde o
některou ze záležitostí, které jsou svěřeny zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, do vyhrazené pravomoci zastupitelstva obce, tedy o některou ze záležitostí uvedených v § 84 odst. 2 a § 85 zákona o obcích.
Na plánovaném jednání zastupitelstva obce není v programu nic bezprostředně související
s ochranou proti šíření nákazy COVID-19.
Nový termín bude v soulady se zákonem č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích.
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