Informace pro veřejnost
k průběhu konání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 4. května 2020 od 10 hodin
v Kongresovém centru Zlín, nám. T. G. Masaryka 5556, Zlín
Upozorňujeme, že zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 4. května 2020 se bude konat
za doby trvání nouzového stavu, což přináší nutná omezení a specifické podmínky. Věnujte
proto prosím pozornost dále uvedeným informacím a pokynům.
ÚSTAVNÍ ZÁKON č. 110/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998 o bezpečnosti České republiky
stanoví v čl. 6 odst. 2, že „Nouzový stav se může vyhlásit nejdéle na dobu 30 dnů. Uvedená
doba se může prodloužit jen po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny“.
K prodloužení nouzového stavu došlo opakovaně, naposledy dne 28. dubna 2020, kdy
Poslanecká sněmovna Usnesením č. 1105 vyslovila souhlas s prodloužením doby nouzového
stavu (z 30. dubna 2020) do 17. května 2020. Tato skutečnost je významná s ohledem na to, že
Zastupitelstvo Zlínského kraje svolané na den 4. května 2020 bude nyní probíhat za doby trvání
nouzového stavu, přičemž v době jeho svolání byl nouzový stav vyhlášen pouze do doby 30.
dubna 2020.
Zastupitelstvo Zlínského kraje bude respektovat USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne
6. dubna 2020 č. 388 o přijetí krizového opatření.
O dopadech shora uvedeného usnesení na jednání zastupitelstev obcí a krajů informovalo
Ministerstvo vnitra České republiky na svých webových stránkách:
https://www.mvcr.cz/clanek/informace-ministerstva-vnitra-k-dopadum-usneseni-vlady-c-388ze-dne-6-4-2020-151-2020-sb-o-prijeti-krizoveho-opatreni-tykajiciho-se-jednanizastupitelstev-obci-a-kraju.aspx

Zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konané dne 4. května 2020 se uskuteční za osobní
účasti členů zastupitelstva a ostatních osob včetně veřejnosti, přičemž v souladu
s doporučením vlády budou odděleni členové zastupitelstva od veřejnosti, veřejnosti bude
zajištěna účast v oddělené(ných) místnosti(tech) Kongresového centra Zlín; zároveň bude
organizačně technickými opatřeními umožněno občanům uplatňovat zákonná práva
spojená s účastí na jednání zastupitelstva.
Na zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje mohou vystupovat občané kraje, popřípadě jiné
fyzické osoby, pokud splňují podmínky ustanovení § 12 a 13 zákona č. 129/2000Sb. o krajích
a vyjadřovat svá stanoviska k projednávaným věcem v souladu s jednacím řádem.
Žádáme občany, kteří mají zájem vyjadřovat se na zasedání zastupitelstva, o vyplnění
přihlášky k vystoupení na zastupitelstvu. Přihlášku je možno vyplnit v den konání
zastupitelstva přímo na místě konání, kdy přihlášky budou k dispozici u vchodu do
Kongresového centra u „pořadatelské služby“ (k tomu označených zaměstnanců Krajského
úřadu Zlínského kraje). Přihlášku je také možno vyplnit předem, a buď do 3.května 2020 do
23:59h elektronicky zaslat na adresu pavlina.novakova@kr-zlinsky.cz nebo přinést vyplněnou
v den konání zastupitelstva a odevzdat pořadatelské službě. Přihláška je v elektronické verzi
k dispozici na webu kraje https://www.kr-zlinsky.cz/zastupitelstvo-cl-153.html .

Současně upozorňujeme, že pro veřejnost i zastupitele platí mimořádná opatření v oblasti
ochrany zdraví, zejména povinnost použít ochranné prostředky dýchacích cest (nosu a úst),
dodržovat vzájemné odstupy osob 2 m jak při sezení, tak stání, používat dezinfekční
prostředky apod.
V prostoru Kongresového centra budou umístěny návodné informační cedule s hygienickými
a bezpečnostními pokyny, na stolcích v celém prostoru bude zajištěna možnost dezinfekce
rukou. V provozu nebude šatna, pouze v hlavním sále budou umístěny odkládací věšáky.
Dle platných doporučení vztahujících se ke konání zasedání orgánů územních samosprávných
celků bude zajištěno sezení mezi jednotlivými členy zastupitelstva s 2 metrovým odstupem;
v prostorách Kongresového centra bude takto upraveno i sezení ostatních účastníků, včetně
veřejnosti.
Další informace k technicko-organizačnímu zajištění budou uvedeny v den zasedání
zastupitelstva přímo v budově Kongresového centra a k dispozici budou i u „pořadatelské
služby“ – označených zaměstnanců Krajského úřadu Zlínského kraje.
Zasedání zastupitelstva je možné sledovat i on-line na www.kr-zlinsky.cz.
Budova kongresového centra bude pro veřejnost otevřena od 9:15 hodin.
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