
 

 

 

 

 

 

 

 

Občasník Obecního úřadu ve Věcově               1/2021 

Jimramovské Pavlovice – Koníkov – Míchov – Odranec – Roženecké Paseky – Věcov                              

 www.vecov.cz  obec.vecov@tiscali.cz     59244 Věcov 61    566 562 821 

 

 

Výpis z USNESENÍ z řádného jednání Zastupitelstva obce Věcov č. 1/2021 

konaného dne 8. února 2021 v 18:00 hodin v KD Odranec čp. 1 
Přítomni:  Zdeněk Vraspír (starosta), Eva Laštovicová (místostarostka), Mgr. Miroslava Prudká, 

Milan Lamplot, Ing. Jan Chroust, Pavel Topinka, Jana Kadeřávková, Ing. Jiří Mareček, Dana Kašová 

– odchod  ve 20:00 hodin, Milan Černý, Mgr. Aleš Tulis, Jan Kostečka – příchod v 18:35 hod. 

Omluveni: Helena Vraspírová, Bc. Jaroslava Bobková, Marek Buřval 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 Žádost SDH Věcov o opravu vstupních prostor HZ ve Věcově 

 Zprávu o inv. majetku Obce Věcov a seznam k vyřazení dle Přílohy ZO 01/2021 č. 1. 

 Možnost čerpání dotace na fasádu lihovaru Jimr. Pavlovice nebo silnice nad lihovarem 

 Možnost financování přístavby a rekonstrukce Husákova stavení – nájemní byty  

 Akce v místní části Odranec 

 Přechod ze stravenek na paušál pro zaměstnance Obce Věcov a starostu na stravenkový paušál               

ve výši 70 Kč/den 

 Informaci o rozhodnutí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR ke zpracování kůrovcové 

kalamity na území II. zón CHKO.  Na území, kde probíhala asanace, jsou stanoveny určité 

podmínky  pro ponechání dřevní hmoty k přirozenému rozpadu 

 Seznam lokalit od firmy GEOtest a.s. Brno k prověření ohledně možného ekologického 

nebezpečí – 12 lokalit v naší obci 

 Informace z MěÚ Nové Město na Moravě o vyúčtování 2 přestupků za období 2. pololetí roku 

2020 (2.000 Kč za jeden přestupek) 

 Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2020 

 Zpráva o hospodaření s vodou: 

o Míchov – nepatrný rozdíl cca 20 m3 

o Věcov – rozdíl 280 m3 

o Roženecké Paseky – bez rozdílu 

o Odranec – rozdíl 1.030 m3 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 Usnesením č. 1/1/2021: Prodej pozemku pč. 259/7 o výměře 105 m2 v kú. Jimramovské 

Pavlovice dle Záměru č. 1/2019/KP p. Zdeňce Pospíšilové, Jimramovské Pavlovice 15                       

za cenu 10 Kč/m2  Hlasováno:  Pro 11  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno    

 Usnesením č. 2/1/2021: Prodej pozemku pč. 553 o výměře 19 m2 dle Záměru                                     

č. 17/2020/KP  a pč. 534/24 část o výměře 52 m2 dle Záměru č. 24/2020/KP vše v kú. 

Jimramovské Pavlovice za cenu 10 Kč/m2 Ing. Vladimíru Grossovi, Brno 
Hlasováno  Pro 11  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno    

Z A S T U P I T E L S T V O  O B C E  
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 Usnesením č. 3/1/2021: Prodej pozemků dle Záměru 5/2020/KP – nově vytvořené 

pozemky dle geometrického plánu č. 147-91/2020 vše v kú. Jimramovské Pavlovice                     

za cenu 10 Kč/m2: pč. 536/8 o výměře 137 m2 Ing. Janu Chroustovi, Jimr. Pavlovice,                  

pč. 536/7 o výměře 174 m2 PhDr. Evě Kutalové, Brno, pč. 536/9 o výměře 53 m2 p. 

Zdeňku Vraspírovi, Jimr. Pavlovice a prodej pozemku dle Záměru 18/2020/KP pč. 535/6 

o výměře 50 m2 p. Zdeňku Vraspírovi, Jimr. Pavlovice     
   Hlasováno: Pro 10 Proti 0  Zdržel se 2 – schváleno   

 Usnesením č. 4/1/2021: Pronájem pozemku dle Záměru 21/2020/PP p. Ludmile Staré, 

Věcov 6,  za cenu stanovenou vyhláškou obce Věcov 
Hlasováno:  Pro 12  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno    

 Usnesením č. 5/1/2021: Prodej pozemku dle Záměru č. 7/2020/KP pč. 534/25 (geom. plán 

152-89/2020) o výměře 45 m2 v kú. Jimramovské Pavlovice za cenu 10 Kč/m2 s věcným 

břemenem Ing. Vítu Pechovi, Žďár nad Sázavou 
Hlasováno:  Pro 12  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno    

 Usnesením č. 9/1/2021: Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení majetku obce dle Přílohy 

ZO 01/2021 č. 1 Hlasováno:  Pro 12 Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno    

 Usnesením č. 10/1/2021: Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvy mezi Obcí 

Věcov a Obcí Strachujov (5.000 Kč), Obcí Lísek (12.000 Kč), Obcí Kuklík (3.600 Kč)                   

a Farmou Kadeřávek (4.000 Kč) na zkvalitnění odpadového hospodářství 
Hlasováno:  Pro 12  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno    

 Usnesením č. 11/1/2021: Kupní smlouvu č. 201218 mezi Obcí Věcov a PETRA s.r.o., 

Hodonín na vytěžení a prodej dřeva 1.000 m3 za cenu 400 Kč/m3, místo odvozu Odranec 

(2 ha, stromy ve stáří 120 let) s podmínkou shrnutí klestí 
Hlasováno:  Pro 12  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno    

 Usnesením č. 12/1/2021: Podání žádosti o dotaci na nájemní byty (6 bytů), Věcov čp. 51 
Hlasováno:  Pro 8  Proti 0  Zdržel se 4 – schváleno    

 Usnesením č. 13/1/2021: Zásady č. 1/2021 pro provádění bytové politiky v Obci Věcov  
Hlasováno:  Pro 11  Proti 0  Zdržel se 1 – schváleno    

 Usnesením č. 14/1/2021: Stravenkový paušál pro zaměstnance a starostu obce ve výši                        

70 Kč/den  Hlasováno:  Pro 12  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno    

 Usnesení č. 15/1/2021: Hodinovou sazbu odměny za práci na dohodu: 110 Kč/hod.                        

za práci bez odbornosti, za odbornou práci 150 Kč/hod.  
Hlasováno:  Pro 12  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno   

 

Zastupitelstvo obce vyhlašuje:  
 Usnesením č. 6/1/2021: Záměr obce Věcov č. 23/2020/KP na prodej pozemku                                               

v kú. Jimramovské Pavlovice pč. 275/10 – část o výměře do 150 m2 – výměra bude 

upřesněna dle GP  Hlasováno:  Pro 12  Proti 0  Zdržel se 0 – 

schváleno    

 Usnesením č. 7/1/2021: Zastupitelstvo obce vyhlašuje Záměr obce Věcov č. 1/2021/KP                       

na prodej pozemku v kú. Jimramovské Pavlovice pč. 411 – část o výměře cca 200 m2 – 

výměra bude upřesněna dle GP 
Hlasováno:  Pro 12  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno    

 Usnesením č. 8/1/2021: Zastupitelstvo obce vyhlašuje Záměr obce Věcov č. 2/2021/KP                       

na prodej pozemku v kú. Jimramovské Pavlovice pč. st. 25 – část a pč. 534/2 – část                        

o výměře cca 80m2 – výměra bude upřesněna dle GP 
Hlasováno:  Pro 12  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno    

 

Zastupitelstvo obce ukládá:  
 Starostovi obce zajistit finanční odhad na opravu vstupních prostor HZ ve Věcově 

 

Skončeno: 20:35 hodin      Zapsala: Mgr. Miroslava Prudká 
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UPOZORNĚNÍ:  

DO PROSTORU OBECNÍHO ÚŘADU A POŠTY NEVSTUPUJETE                    

BEZ PŘEDEPSANÉ OCHRANY !!! 
 

Pondělí ÚŘEDNÍ DEN                              7:00 – 12:00          12:30 – 16:00 

Úterý  ZAVŘENO 

Středa ÚŘEDNÍ DEN                              7:00 – 12:00          12:30 – 17:00 

Čtvrtek ÚŘEDNÍ DEN                              7:00 – 12:00          12:30 – 14:00 

Pátek ZAVŘENO 
 

Své žádosti, podněty a připomínky můžete zasílat: 

Poštou na adresu: Obecní úřad Věcov, 592 44  Věcov 61 

E-mailem na adresu: obec.vecov@tiscali.cz 

Prostřednictvím datové schránky identif. číslo: zrybj3z 

Telefonicky: 566 562 821, 566 562 126, 724 184 759 

Písemnosti můžete vkládat do schránky umístěné u vchodových dveří obecního úřadu 

MIMO UVEDENÉ ÚŘEDNÍ HODINY BUDE OBECNÍ ÚŘAD UZAVŘEN 

 PROVOZ POŠTY PARTNER VE VĚCOVĚ BEZE ZMĚNY  

 

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ 

 
 

 

 

Tříkrálová sbírka roku 2021 skončila o týden později, než bývá zvykem v tradičních časech,  a to 

v neděli 24. ledna. K tomu, aby se dárci dozvěděli její konečný výsledek, byly potřeba ještě necelé 

tři týdny navíc, kdy docházelo ke sčítání statických kasiček umístěných v obcích žďárského okresu. 

Celkem bylo rozdáno 320 kasiček. V nich po rozpečetění nalezli organizátoři sbírky a představitelé 

jednotlivých obcí úctyhodných 1 909 264 Kč.  

Online koleda na www.trikralovasbirka.cz, která trvá i nadále až do 30. 4. 2021, přinesla službám 

žďárské Charity 533 108 Kč (stav k 12. 2.). Přestože letošní výtěžek zaznamenal oproti letům 

předchozím pokles, je finální výsledek ohromující i vzhledem k omezením, ke kterým došlo v reakci 

na dodržování vládou vydaných nařízení a pokynů Charity Česká republika, jejichž cílem bylo 

ochránit zdraví jak  koledníků, tak i dárců. 

Ve Věcově se vybralo 2.010 Kč, v Roženeckých Pasekách 2.695 Kč. 
Tříkrálovou sbírku letošního roku je možné mimořádně podpořit i nadále až do 30. 4. 2021,  
a to přes webovou stránku www.trikralovasbirka.cz. Nutné je zde uvést název Charity či obce 
nebo PSČ, aby se finance dostaly zpět do našeho regionu.                                        Děkujeme! 

 

 
 
 
 
Upozorňujeme vlastníky lesů na povinnost předat MěÚ Nové Město na Moravě odboru životního 

prostředí souhrnné údaje z lesní hospodářské evidence za rok 2020, kterou vypracovává vlastník lesa                       

ve spolupráci s odborným lesním hospodářem. Ke splnění této povinnosti je stanoven termín 31. 03. 

2021. Tiskopisy lze vyzvednout na obecním úřadě nebo http://www.uhul.cz/ke-stazeni/zadosti-a-

formulare/narizeni-eu-o-dreve  

Ú Ř E D N Í  H O D I N Y  O Ú  V E  V Ě C O V Ě  

T Ř Í K R Á L O V Á  S B Í R K A  2 0 2 1  

L E S N Í  H O S P O D Á Ř S K Á  E V I D E N C E  

http://www.trikralovasbirka.cz/
http://www.trikralovasbirka.cz/
http://www.uhul.cz/ke-stazeni/zadosti-a-formulare/narizeni-eu-o-dreve
http://www.uhul.cz/ke-stazeni/zadosti-a-formulare/narizeni-eu-o-dreve
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Influenza drůbeže, známá také jako ptačí chřipka, je virové onemocnění postihující ptáky. Postihuje 
jak volně žijící ptáky, tak drůbež jako slepice, krůty, kachny a husy. Postižená zvířata mají dýchací 
potíže, trpí ztrátou chuti a masivně hynou v průběhu 1 – 2 dnů. K přenosu dochází především trusem 
nemocných ptáků. Úhyn ptáka na ptačí chřipku lze potvrdit pouze v laboratoři. 
Inkubační doba je časový úsek mezi kontaktem s původcem nákazy a vzplanutím klinických příznaků.                              
V případě influenzy je to pouze několik dní. První příznaky se obvykle objeví do jednoho týdne. 
Infikovaná zvířata jsou otupělá a mají načepýřené peří, jsou netečná, odmítají se pohybovat, mají 
dýchací potíže, jsou apatická. Příjem krmiva je výrazně snížen nebo se objeví úplné nechutenství. 
Rovněž snáška se výrazně snižuje nebo se úplně zastaví. Vejce jsou deformovaná a mají tenkou 
skořápku. Některá zvířata vykazují příznaky nachlazení (výtok z nosu, kýchání). Během jednoho                       
až dvou dnů dochází k vysokému úhynu. Zjišťovány jsou krváceniny a nekrotické změny na hřebínku                  
a lalůčcích, edém hlavy. Mohou se objevit otoky a krváceniny na končetinách. V případě podezření 
na výše uvedené příznaky u ptáků informujte ihned o události soukromého veterinárního lékaře 
nebo místně příslušnou krajskou veterinární správu. Nedovolte vstup cizím osobám do postiženého 
místa. 
Zásady pro drobnochovatele drůbeže: 
V rizikových obdobích (jarní a podzimní migrace volně žijících ptáků) výrazně doporučujeme 
chovatelům drůbeže, která má přístup do venkovních výběhů, tam kde je to technicky a provozně 
možné, umístění zvířat uvnitř budov. 
• ideální je drůbež chovat v uzavřených objektech a chránit ji před kontaktem s volně žijícím 
ptactvem 
• slepice, kohouty a krůty nedržet společně s vodní drůbeží 
• v chovech, kde není možno zajistit chov v uzavřeném objektu, přijmout opatření, která v nejvyšší 
možné míře zabrání kontaktu s volně žijícími ptáky 
• krmivo a vodu umístit uvnitř budovy, v krajním případě pod přístřeškem 
• pokud možno zamezit pobytu na vodních plochách, kde jsou i volně žijící vodní ptáci, nebo                              
v blízkosti těchto vodních ploch a toků 
• pokud možno nenapájet neošetřenou vodou z povrchových vodních nádrží, ke kterým mají přístup 
volně žijící ptáci 
• venkovní vodní nádrže dle možností chránit před volně žijícími ptáky (sítě, ploty, zábrany) 
• zamezit znečištění krmiva a vody trusem volně žijících ptáků 
 

SKLÁDKOVNÉ: 

 450 Kč za rok/fyzická osoba přihlášená v obci 

 500 Kč za rok/vlastník nemovitosti 

Úleva ve výši 75% se poskytuje (platba 113,- Kč): 
o dítěti do věku 15 let včetně roku, ve kterém dosáhnou rozhodný věk 

o studentovi pobývajícímu přechodně mimo území obce (internáty, koleje, ubytovny, priváty apod.) 

o vlastníkovi dalšího domu, který je již poplatníkem dle č. 2 odst. 1 písm. a).  

Úleva ve výši 50 % se poskytuje (platba 225,- Kč): 
o studentovi dojíždějícímu denně za studiem mimo území obce 

o osobě nad 70 let včetně roku, ve kterém tohoto věku dosáhne 

Poplatky se vybírají do konce května a do konce října daného roku. Nejpozdější termín pro 

platbu poplatku je 31. 12. daného roku!!!   

 

P T A Č Í  C H Ř I P K A  –  I N F O R M A C E   

P R O  D R O B N O C H O V A T E L E  

P O P L A T K Y  N A  R O K  2 0 2 1  
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UPOZORNĚNÍ:  

POPLATEK ZA SKLÁDKOVNÉ MUSÍ NA OBECNÍM ÚŘADĚ VE VĚCOVĚ ZAPLATIT 

KAŽDÝ OBČAN, KTERÝ JE ZDE PŘIHLÁŠEN K TRVALÉMU POBYTU, I KDYŽ ZDE 

TRVALE NEPOBÝVÁ –– POPLATEK JE STRIKTNĚ VÁZÁN MÍSTEM TRVALÉHO POBYTU 

A OSVOBOZENÍ OD POPLATKU Z TOHOTO DŮVODU NENÍ MOŽNÉ. TOTO SE TÝKÁ                                 

I OBČANŮ, KTEŘÍ POBÝVAJÍ V ZAHRANIČÍ NEBO BYDLÍ DLOUHODOBĚ JINDE                             

A JEJICH BYDLIŠTĚ JE ZNÁMO. 

 Poplatek za psa 
Poplatek platí držitel psa a to ve výši 100 Kč / pes za kalendářní rok. Za každého dalšího psa                             

je poplatek 150 Kč. Je-li držitel psa starší 65 let včetně, poplatek činí 50 Kč / pes. Poplatek se vybírá 

od 3 měsíců stáří psa. Upozorňujeme majitele nových psů na ohlašovací povinnost!!! 

 Vodné, stočné 
Výše platby za vodné a stočné za druhé pololetí roku 2020 si můžete zjistit na obecním úřadě                           

na emailu obu.vecov@tiscali.cz.  
 

Poplatky lze hradit: 

- hotově v kanceláři Obecního úřadu ve Věcově v úředních hodinách (po, st, čt) 

- bezhotovostně na účet OÚ č. 154 520 519 / 0300:  

o variabilní symboly: 

Věcov    1 + vaše číslo popisné 

Míchov   2 + vaše číslo popisné 

Jim. Pavlovice   3 + vaše číslo popisné 

Odranec  4 + vaše číslo popisné 

Rož. Paseky  5 + vaše číslo popisné 

Koníkov  6 + vaše číslo popisné 

o specifické symboly: 

skládkovné    10 

vodné, stočné    11 

poplatek pes    12 

Pokud máte zájem o zasílání informací z obce na email, napište zprávu na adresu 

obu.vecov@tiscali.cz. Posíláme texty hlášení místního rozhlasu, Zpravodaj, informace o výpadku 

elektrické energie nebo pokyny k platbě poplatků. 

 

 

 

 

 
Průběh sčítání 
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. 
2021. Do 9. 4. 2021 má každý možnost sečíst se online prostřednictvím 
elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v  mobilní 
aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 
11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři. Vzhledem k  
současné epidemické situaci připravil ČSÚ v  součinnosti s  Českou poštou a hlavní hygieničkou České 
republiky distribuci a  sběr listinných formulářů, při kterých dojde k  výraznému omezení fyzických 
kontaktů mezi sčítacími komisaři a  obyvatelstvem.  
Distribuce formulářů do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování 
doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné 
pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby kontaktu). Z tohoto 
důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s  vyplňováním formulářů. V případě potřeby se však 
můžete obrátit  na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude možné odeslat v  předtištěné 
obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na cca 800 kontaktních místech České 
pošty (vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma. Kontaktní místa budou provozována za zvýšených 
hygienických požadavků. 
Koho se sčítání týká: Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku 
trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů  na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, 
bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, 
osoby omezené ve svéprávnosti a  podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník 

S Č Í T Á N Í  L I D U ,  D O M Ů  A  B Y T Ů  2 0 2 1  

mailto:obu.vecov@tiscali.cz
mailto:obu.vecov@tiscali.cz
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nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik,                             
s výjimkou diplomatů nebo cizinců  s  krátkodobým pobytem do 90 dnů. 
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách České pošty a všech krajských 
správách Českého statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také 
místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře. 
Ochrana dat. Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu                  
s příslušnými právními předpisy a používány jsou maximálně zabezpečené informační systémy. 
Přínos sčítání. Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů bydlení, rozvoji 
infrastruktury nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Informace zjištěné během sčítání ovlivňují 
činnost veřejné správy, podnikatelské záměry i  směřování výzkumných či vědeckých pracovišť                        
a v konečném důsledku ovlivňují život každého z nás. 

Podrobnější informace naleznete na webu www.scitani.cz

 

 

 

 

Počet obyvatel obce Věcov a místních částí k 31. 12. 2020: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V roce 2020:  

 narodily se 2 děti: 

o 1 chlapec a 1 holčička – oba v Roženeckých Pasekách 

 přistěhovalo se 13 občanů: 

o 4 do Jimramovských Pavlovic, 2 do Roženeckých Pasek, 1 do Míchova,                     

3 do Odrance a 3 do Věcova 

 odstěhovalo se 8 občanů: 

o 3 z  Míchova, 1 z  Roženeckých Pasek, 3 z  Věcova, 1 z Jimramovských 

Pavlovic 

 zemřelo 6 občanů: 

o 2 z  Odrance, 1 z  Míchova, 2 z  Věcova, 1 z  Roženeckých Pasek  

 
 

 
 

DLE VĚKU  CELKEM                                  DLE OBCÍ  

  0 –   9 let  78  Koníkov 28 

10 – 19 let 76  Jimramovské Pavlovice 98 

20 – 29 let 76  Odranec 106 

30 – 39 let 93  Míchov 105 

40 – 49 let 118  Roženecké Paseky 130 

50 – 59 let 95  Věcov 236 

60 – 69 let 71  CELKEM 703 

70 – 79 let 64     

80 – 89 let 31    

90 – 99 let 1    

  703    

S P O L E Č E N S K Á  K R O N I K A  

http://www.scitani.cz/
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Cestování v rámci okresu  

 Pokud pojedu do zaměstnání, musím mít u sebe nějaký doklad či potvrzení? 

NE, pro cesty do zaměstnání v rámci okresu není potřeba žádný doklad.  

 

 Pokud půjdu na nákup, lékaři nebo na úřad, musím mít u sebe nějaké potvrzení? 

NE, v rámci jednoho okresu potvrzení nepotřebujete. 

 

 Mohu opustit svoje bydliště za jiným účelem – vycházka, venčení psů apod.?  

ANO. Na vycházku můžete přes den (od 5 do 21 hod) po celém území obce, NIKOLIV OKRESU. Venčení psů 

v noci je do 500 od bydliště. 

 

 Mohu si jít zaběhat?  

ANO, běhat lze přes den (od 5 do 21 hod) na celém území obce, NIKOLIV OKRESU. Přitom by se neměly stýkat 

osoby, které spolu nežijí ve společné domácnosti.  

 

 Mohu navštívit svoje příbuzné (rodiče, prarodiče), když bydlí ve stejném okresu? 

NE, pokud nejde o zajištění jejich nezbytných potřeb, o zabezpečení jejich nutné péče nebo jejich doprovod 

např. k lékaři nebo na úřad. Smyslem je co nejvíce omezit mobilitu a tedy šíření viru.   

 

Cestování mimo okres   

 Pokud pojedu do zaměstnání mimo okres, kde mám bydliště, čím se musím prokázat? 

Potvrzením zaměstnavatele, které lze vystavit i na určité období. V potvrzení zaměstnavatel uvede místo výkonu 

zaměstnání a místo pobytu zaměstnance. Lze využít vzor dostupný na stránkách Ministerstva vnitra.  

Alternativou je pracovní smlouva nebo zaměstnanecký průkaz a podobně, pokud je z nich jasné, že potřebujete 

cestovat do jiného okresu. 

 Pokud pojedu mimo okres, co musím mít u sebe (lékař, úřady)? 

Stačí zaškrtnutý formulář nebo čestné prohlášení, kde uvedu místo, čas a cíl cesty. Pro čestné prohlášení mohu 

využít vzor nebo stačí prohlášení napsané rukou. Stále však musí jít o cestu, která skutečně spadá do 

povolených výjimek. Policie může ověřovat podezřelé případy, například když cestuji „k lékaři“ s lyžařskou 

výbavou a celou rodinou. Pokud máte jakékoliv potvrzení, které dokazuje nezbytnost Vaší cesty (například 

žádanku od lékaře na vyšetření, pozvánku na úřad apod.), vezměte si ji pro jistotu s sebou. 

 Mohu jet nakoupit mimo okres, kde mám bydliště? 

NE, nemůžu. Nakupovat mohu pouze v rámci svého okresu. Na nákupy se může cestovat pouze v nezbytném 

počtu osob. 

 Mohu jet na svoji chatu/chalupu/nemovitost, co musím doložit? 

Pokud máte svou chatu/chalupu/jiný rekreační objekt mimo okres trvalého pobytu nebo bydliště, musíte tam být 

nejpozději v den účinnosti nového omezení, pak se bude považovat za vaše bydliště. Je tedy nutné na chatě 

setrvat nepřetržitě po celou dobu platnosti tohoto opatření. Smyslem je co nejvíce omezit mobilitu a tedy šíření 

viru.   

 

 

O M E ZE N Í  P O H Y B U :  O T Á ZK Y  A  O D P O V Ě D I  
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 Přes týden bydlím v Brně u známých a na víkend jezdím domů do Pitína (okres Uherský 

Hradiště), kde mám trvalé bydliště. Mohu jet z domova do Brna? 

Je to stejné jako v případě Vašeho rekreačního objektu nebo chaty. Vyberete si jedno z míst, kde chcete po 

dobu 3 týdnu pobývat. Účelem krizového opatření je snížení mobility osob.  

 Žiji s přítelkyní již několik let, ale každý máme pobyt v jiném okrese. Mohu za ní jet nebo ona                 

za mnou, co případně musím doložit? 

To nelze, pokud nepůjde o zajištění nezbytné péče o přítelkyni (např. úraz). Nebo se musíte na dobu 3 týdnu 

sestěhovat na jedno místo. 

 Máme děti ve střídavé péči a musíme si děti po týdnu převzít, jak mohu doložit oprávněnost této 

cesty?  

Na tuto situaci se vztahuje výjimka ze zákazu pohybu pro zajištění péče o děti. Doporučujeme mít s sebou 

rozhodnutím příslušného orgánu o střídavé péči. 

 Pokud pojedu za svými rodiči (obstarání životních potřeb, nákupy, lékař apod.), čím mám 

prokázat oprávněnost své cesty? 

Stačí vaše čestné prohlášení, můžete využít formuláře, mít připravený kontakt na rodiče. 

 Mohu dát děti na hlídání prarodičům, když bydlí v jiném okresu? 

Ano, ale mělo by se jednat o pobyt dětí u prarodičů po celou dobu trvání tohoto opatření. Upozorňujeme, že 

kontakt dětí a prarodičů (riziková skupina) však rozhodně nelze doporučit.  

 Můžu jít na výlet do přírody a překračovat hranice okresu? Pobyt v přírodě přece nemůže ničemu 

vadit. 

To nelze, pobyt v přírodě je možný jen na území vlastní obce. Není tedy možné uskutečnit výlet v rámci celého 

okresu.  

 Co mi hrozí, když nebudu nařízení respektovat? Jaké jsou případné pokuty/sankce?  

Jedná se o krizové opatření vlády, povinnost jej dodržovat stanoví krizový zákon. Za porušení této povinnosti je 

sankce až 20 tisíc korun. 

 Jak se to bude kontrolovat? Kdo to bude kontrolovat? 

Intenzivní namátkové kontroly budou probíhat na území celé České republiky. Policie využije všech svých 

kapacit. 

 Jak budou policisté kontrolovat pravost potvrzení od zaměstnavatele?  

Vyhodnocení každého dokumentu záleží na policistech, ti mohou v případě podezření žádat vysvětlení a využít 

další nástroje ke zjištění skutečného stavu.  

 K čemu omezení je, když si do formuláře mohu de facto napsat jakýkoli důvod?  

Důvody jsou omezené výjimkami. Vyhodnocení každého dokumentu záleží na policistech, ti mohou v případě 

podezření žádat vysvětlení a využít další nástroje ke zjištění skutečného stavu. Každý musí být schopný 

prokázat, že se na něj daná výjimka vztahuje.  

 Ve výjimkách je účast na pohřbu. Jak je to se svatbami? 

Účast na svatbě nebo prohlášení o registrovaném partnerství je možná jen v rámci Vašeho okresu. 

 Jsem očkovaný, případně jsem covid-19 už prodělal. Vztahuje se toto omezení i na mě? 

Ano, vztahuje se na všechny osoby. 

 Jak dlouho budou opatření platit? 

Opatření budou platit od 1. března 2021 po dobu 3 týdnů, tzn. do 21. března 2021.  

 

Formuláře jsou ke stažení na stránkách obce www.vecov.cz  

 
Za redakční radu: Pavlína Korbářová, Mgr. Miroslava Prudká, Eva Laštovicová 

http://www.vecov.cz/

