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Vlachovicko-Vrbětický
zpravodaj

Vážení a milí spoluobčané,
to, co si nikdo z nás nepřál, se stalo skutečností. Není to tak
daleko od našich hranic, kde vypukla válka. Vzpomeňte si na
rok 2014, co s námi se všemi udělaly výbuchy v muničních
skladech. Raději ani nevzpomínat a nevracet se k tomu. Spíše
to pro nás musí znamenat velké ponaučení, aby se nic
takového neopakovalo. Zemřeli zde dva lidé.
To, co se však děje na Ukrajině, je nesrovnatelné. Ruskou
agresí umírají vojáci, ale také nevinní lidé, a dokonce i děti.
Při této hrůze jsem rád, že vidím z mnoha stran obrovskou
míru solidarity. I naše obec se zapojí do pomoci napadeným
a nevinným. Naše obec je členem Sdružení měst a obcí ČR,
které také organizuje různé formy pomoci.
V tuto chvíli jsou nejdůležitější finance. Humanitární
organizace musely být staženy z napadaného území
z důvodu bezpečnosti vlastních lidí a mapují terén. Přispějte
tedy dle svých možností na finanční sbírky prověřených
neziskových organizací, které operovaly na tomto území a
znají aktuální potřeby, jež se mění v závislosti na konfliktu,
počasí i vládách obou zemí. Jedná se např. o: Člověk v tísni,
Charita ČR, Diakonie ČCE, Adra, Červený kříž, Lékaři bez
hranic.

Máte-li ubytovací kapacity, nabídněte je prostřednictví
Správy uprchlických zařízení MV ČR, v tuto chvíli jsou
preferovány především větší kapacity, nicméně i jeden byt se
může hodit. Informace o volných kapacitách pošlete emailem na ubytovaniukrajina@suz.cz.
Pokud znáte někoho, kdo potřebuje pomoc, odkazujte je na
stránku MV ČR, kde jsou informace v ukrajinském jazyce
www.mvcr.cz/ukrajina. Ukrajinští občané mají možnost
přicestovat na území ČR bezvízově, a to na dobu v maximální
délce 90 dní v jakémkoli 180. denním období.
Veškeré další procesy spojené s pobytem a případným
pracovním povolením je třeba řešit přes Ministerstvo vnitra,
které zřídilo i informační linku pro ukrajinské občany:
Telefon: +420 974 801 802, Email: ukrajina@mvcr.cz
Zároveň jsou po celé České republice zřízena Centra pro
podporu integrace cizinců, na která se můžete také obrátit.
http://www.integracnicentra.cz/
Každá pomoc bude jistě vítána. Naopak, pokud znáte jinou
formu pomoci, tak nás kontaktujte. Děkuji.
Zdeněk Hověžák – starosta obce

Stránka |2

Nárok na odškodnění VlachoviceVrbětice – informace pro osoby bez
trvalého pobytu v obci/ s trvalým
pobytem na ohlašovně, které
v rozhodné období v obci fakticky
bydlely
POKYNY K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ
(pro osoby, které dosud nepožádaly)
Žádost je nutné uplatnit na předepsaném formuláři u
Ministerstva vnitra. K žádosti je vhodné přiložit dokumenty
svědčící o faktickém pobytu žadatele v obci. Propadná lhůta
pro podání žádosti končí 30. 6. 2022.
DOPORUČENÍ: Z praktických důvodů (viz níže) podejte
žádost co nejpozději před koncem lhůty.
K žádosti přiložte doklady prokazující, že jste se v rozhodném
období zdržovali v obci, i když v ní nemáte trvalý pobyt
(např. potvrzení o vlastnění nemovitosti spolu s čestným
prohlášením sousedů či vedení obce, že jste se v obci
zdržovali v dotčené době, dále např. nájemní smlouva, účty
od hrazených energií, SIPO apod.).
Pokud pro nesplnění podmínky trvalého pobytu v obci
nebude odškodnění přiznáno, obdrží žadatel dopis obsahující
zamítavé rozhodnutí Ministerstva vnitra. Ministerstvo se
musí držet litery zákona.
DOPORUČENÍ: Zaznamenejte datum, kdy Vám byl dopis
doručen!
Po obdržení zamítavého rozhodnutí Ministerstva vnitra se
může žadatel obrátit na odbornou právní pomoc
poskytovanou na základě dohody s dotčenými obcemi (obec
také oznámí, kdo má na tuto podporu nárok):
Tycová & partneři, advokátní kancelář s. r. o. JUDr. Eva
Pilařová, advokátka tel.: 224 282 504 e-mail:
eva.pilarova@aktycova.cz

INFORMACE K NÁSLEDNÉMU POSTUPU SOUDNÍ
CESTOU
Proti zamítavému rozhodnutí Ministerstva vnitra lze podat
správní žalobu k Městskému soudu v Praze, a to ve lhůtě
dvou měsíců od doručení zamítavého rozhodnutí (proto je
důležité sledovat datum doručení dopisu). Soud se již na
případ může podívat ze širších hledisek, jeho rozhodnutí však
nelze předvídat, zákonná podmínka pro vznik nároku na

odškodnění může být považována za čistě administrativní a
přísná pro osoby, které se v dané době v obcích
prokazatelně dlouhodobě zdržovaly, avšak neměly zde zřízen
trvalý pobyt.
Soudní poplatek za zahájení řízení činí 3000 Kč. Pokud bude
žaloba úspěšná, Městský soud v Praze rozhodnutí
ministerstva zruší a vrátí mu věc k novému posouzení.
Žadateli bude přiznána náhrada vynaložených nákladů řízení
(včetně zaplaceného soudního poplatku). Pokud bude žaloba
neúspěšná, soud ji zamítne a zaplacený poplatek nebude
vrácen. Soudní poplatek si hradí každý sám.

Co je nutné připravit k soudní žalobě?
Je nezbytné mít zamítavé rozhodnutí MV ČR a dále doklady
prokazující, že jste v obci v rozhodném období zdržovali (viz
shora), které jste doložili ministerstvu. Tyto listiny budou
namítány také v soudní žalobě.
V případě neúspěchu žaloby lze dále podat kasační stížnost
ke Nejvyššímu správnímu soudu, příp. následně i ústavní
stížnost k Ústavnímu soudu v Brně.

PRÁCE NA ALTERNATIVNÍM ŘEŠENÍ ODŠKODNĚNÍ
V současné době je v jednání možnost vytvoření
nenárokového systému odškodňování osob poškozených
událostmi v oblasti Vlachovice-Vrbětice, kterým nevzniká
nárok podle zákona č. 324/2021 Sb. Systém by byl založen na
principu dotačního fondu, na nějž by stát za stanovených
podmínek uvolnil menší rozpočtovou částku. V takovém
případě by nebylo nutné domáhat se odškodnění soudně,
avšak do doby než vláda, resp. ministr vnitra rozhodne, zda
fond bude vytvořen, je důležité o odškodnění zažádat MV ČR
a následně i podat žalobu proti zamítavému rozhodnutí na
soud.
Vzhledem k nejistému výsledku nyní doporučujeme vyčkat s
podáním žádosti o odškodnění až na konec zákonné lhůty,
aby byl dán prostor pro nalezení náhradního řešení.
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Práce v obci v únoru 2022
POZOR ZMĚNA ORDINACE
PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
MUDr. Mgr. Josefa KOŘENKA
CSc.
Ordinace ve Vlachovicích je
dočasně uzavřena. Zhruba do
května.
Ordinační hodiny pouze ve
Valašských Kloboukách

V minulém měsíci jsme ve Vrběticích ve směru na RZAVOU
vyřezávali a likvidovali nežádoucí dřeviny zasahující do
komunikace.
V lesích ve Vrběticích v části RUBANISKA probíhá těžba
smrkového porostu poškozeného větrem.
Ve stavební lokalitě NIVY zahájila společnost EKOSTAVBY
Brno a. s., která zvítězila ve výběrovém řízení, výstavbu nové
kanalizační sítě.
Pokračuje rekonstrukce obecního úřadu prováděná firmou
Zlínské stavby a. s.
Ladislav Obadal – místostarosta

Po 9,15 - 14,15
Ut 9,15 - 14,15
St 13,00 - 18,00
Čt 9,15 - 14,15
Pá 9,15 - 13,15

Zápis z RO ze dní 8. 2. a 21. 2. 2022
•

RO souhlasí s termínem ZO konaného dne 14. 3.
2022 v 18 hodin v KD Vlachovice.

•

RO souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy
s
Mikroregionem
Zálesí
Luhačovice
na
kofinancování společného projektu na zakoupení
kelímků, myčky a police.

•

RO souhlasí s finančním příspěvkem pro Vzdělávací,
sociální a kulturní středisko pro Nadaci Jana
Pivečky, o.p.s. – Poradenské centrum Zebra na rok
2022 ve výši 3 000,- Kč. Tato částka bude zahrnuta
do rozpočtu Obce Vlachovice roku 2022.

•

RO souhlasí s cenou vody pro občany na rok 2022 ve
výši 55,- Kč/m3.

•

RO souhlasí s uzavřením Smlouvy o inzerci se
společností Stopa bezpečí s.r.o. pro objednání 30
výtisků publikace Abeceda první pomoci.

Vzpomínáme
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Hasiči z Vlachovic děkují všem
spoluobčanům za podporu letošních
fašanek

stejně tak jako hasiči z Vrbětic
Z důvodu oznamovacích změn, které nastaly v matriční a
evidenční agendě, prosíme občany, u kterých nastala
v rodině matriční událost, tj. narození dítěte, uzavření
manželství, úmrtí, aby tuto skutečnost nahlásili v kanceláři
OÚ (na matrice) a současně předložili i příslušný matriční
doklad. Fotografie narozených dětí nebo informace do
rubriky Vzpomínáme, Výročí můžete odevzdávat v kanceláři
OÚ Vlachovice nebo posílejte na e-mail: obec@vlachovice.cz
nebo zpravodajvlachovice@seznam.cz
Jarmila Zvonková, matrikářka, tel. č. 577 324 026
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