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Výjimka z omezení pohybu a pobytu
ze dne 5. března 2021
Na základě písemné žádosti statutárního města Jablonec nad Nisou ze dne 2. 3. 2021 a
statutárního města Liberec ze dne 3. 3. 2021 místopředseda vlády a ministr vnitra v souladu s
bodem XII. usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 216, vyhlášeného pod č. 113/2021 Sb., ve
znění usnesení vlády ze dne 28. února 2021 č. 218, vyhlášeného pod č. 115/2021 Sb., (dále jen
„usnesení vlády“)
UDĚLUJE VÝJIMKU
z omezení podle bodů I. až IV. usnesení vlády:
osobám s místem trvalého pobytu nebo bydlištěm na území městské části Liberec-Vratislavice
nad Nisou spadající do okresu Liberec se umožňuje vstup, pohyb a pobyt v okrese Jablonec nad
Nisou za účelem nákupu zboží a služeb a osobám s místem trvalého pobytu nebo bydlištěm na
území městské části Jablonec nad Nisou-Proseč nad Nisou spadající do okresu Jablonec nad
Nisou se umožňuje vstup, pohyb a pobyt v okrese Liberec za účelem nákupu zboží a služeb.
Potvrzení ve smyslu bodu IV/2 usnesení vlády se v těchto případech nevyžaduje.
Odůvodnění:
Hranice mezi okresy Liberec a Jablonec nad Nisou vede zastavěným územím městských částí
Liberec-Vratislavice nad Nisou a Jablonec nad Nisou-Proseč nad Nisou. Vzhledem ke složitosti
průběhu okresní hranice nelze v tomto území opatření o omezení pohybu osob mezi okresy v této
lokalitě efektivně uplatňovat. Pro občany těchto městských částí je problematické či zcela
nemožné naplnit své základní potřeby, využívat veřejnou dopravu apod. v rámci hranic svého
okresu.
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