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Stěhování
Na případ stěhování do jiného okresu se vztahuje výjimka pro „cestu zpět do svého bydliště“, protože i novou nemovitost lze považovat za bydliště ve
smyslu krizového opatření. Je totiž zřejmé, že se zde hodlá osoba zdržovat.
V případě prohlídek bytů a nemovitostí však prvek nezbytnosti dán není a výjimku ze zákazu opuštění okresu tak nelze uplatnit. Tyto činnosti lze navíc
realizovat i jinými prostředky, bez přímé osobní účasti. Pro úplnost lze dodat, že v krizovém opatření týkajícím se maloobchodu a služeb byl s účinností
od 1. března zakázán provoz provozoven realitního zprostředkování.
Při stěhování V RÁMCI OKRESU nejsou omezení (nepotřebuji doklad).
Při stěhování MIMO OKRES platí omezení (potřebuji se prokázat dokladem).

Jako doklad mohu použít/předložit:
Čestné prohlášení VZOR – Čestné prohlášení (DOCX)
Dále např. nájemní či kupní smlouvu k nemovitosti

Vycestování z České republiky
Cestou za účelem vycestování z České republiky se míní cesty, při nichž dojde k překročení státní hranice, a cesty na mezinárodní letiště.
Při pohybu V RÁMCI OKRESU nejsou omezení (nepotřebuji doklad).

Cesta zpět do místa trvalého pobytu nebo bydliště, které se nachází MIMO OKRES, kde došlo k přechodu státní hranice nebo ke vstupu na území
České republiky je omezena (potřebuji se prokázat dokladem).

Jako doklad mohu použít/předložit:
Čestné prohlášení VZOR – Čestné prohlášení (DOCX)
Občanský průkaz
Letenku, palubní vstupenku, jízdní doklad
Příp. příjezdový formulář při vstupu na území ČR.

Související dokumenty
VZOR - Čestné prohlášení (DOCX)
Velikost souboru: 15,8 KB / formát DOCX

VZOR - Čestné prohlášení (PDF)
Velikost souboru: 105 KB / formát PDF

VZOR - Formulář pro cesty mimo okres (DOCX)
Velikost souboru: 18,3 KB / formát DOCX

VZOR - Formulář pro cesty mimo okres (PDF)
Velikost souboru: 114 KB / formát PDF

VZOR - Potvrzení zaměstnavatele na cesty do místa výkonu práce (DOCX)
Velikost souboru: 9,6 KB / formát DOCX

VZOR - Potvrzení zaměstnavatele na cesty do místa výkonu práce (PDF)
Velikost souboru: 168 KB / formát PDF

Usnesení vlády ČR ze dne 26. února 2021 č. 216 o přijetí krizového opatření
Velikost souboru: 154 KB / formát PDF

