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Informace
o konání 16. zasedání Zastupitelstva obce Běleč,

ve čtvrtek 19. března 2020 od 19:30 hodin
ve SPOLEČENSKÉ místnosti obecního úřadu v Bělči, Běleč 22, PŘÍZEMÍ

Obecní úřad Běleč v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném 
znění,  ve smyslu informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Běleč, svolaného v souladu s § 91 odst.  1 zákona 
o obcích.

Zasedání zastupitelstva obce plánované na čtvrtek 19. března 2020 od 19:30 hodin se

RUŠÍ.

Odůvodnění:

Vláda České republiky usnesením č. 194 ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998  
Sb.,  o  bezpečnosti  České  republiky,  z  důvodu  ohrožení  zdraví  v  souvislosti  s  prokázáním  výskytu  koronaviru  
(označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na 
dobu 30 dnů.

V návaznosti na to usnesením č. 215 ze dne 16. 3. 2020 rozhodla 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 zakázala s účinností od 16. 3. 2020 od 0:00 do 24. 3. 2020 do 6:00 volný pohyb 
osob  na  území  České  republiky.  Z tohoto  zákazu  stanovila  určité  taxativní  výjimky  výslovně  zmíněné  v dotčeném 
usnesení. 

Oproti dosavadním krizovým opatřením neobsahuje nynější opatření výjimku pro zasedání orgánů veřejné moci, která se 
konají na základě zákona. Současně platí, že cílem mimořádného opatření je zachování akceschopnosti orgánů obce pro 
plnění úkolů krizového řízení. 

Přestože  krizové  opatření,  zakazující  od  16.  3.  2020,  0:00  volný  pohyb  osob,  nevylučuje  možnost  svolat  jednání  
zastupitelstva obce, Ministerstvo vnitra sděluje, že se tak může konat pouze za podmínky, že je jednání zastupitelstva  
nezbytné a zcela nevyhnutelné. 

Není-li tato podmínka splněna, pak zasedání nelze konat, a případně svolané zasedání je třeba zrušit. Zasedání se zruší  
obdobně jako se svolává, tedy zveřejněním informace na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup, případně 
dalšími v místě dostupnými prostředky (obecní rozhlas, informace na budově, v níž se zasedání koná, apod.).

V Bělči dne 16. března 2020

........................................
Stanislav Šmejkal

starosta

Zveřejněno na úřední desce dne ......................... .............................. ..............................
(vč. zveřejnění v elektronické podobě)

Sejmuto z úřední desky dne ......................... .............................. ..............................
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