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O B E C     B Ř E S T E K 
Břestek č.p. 14,  687 08 Buchlovice    

 
 

 
 
 

Poskytnutá informace podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

v platném znění 
 
 

Žadatel: z Břestku 
 
Předmět žádosti:  

1. Jsou na území obce Břestek ubytováni ukrajinští občané? Kolik a odkdy? 
2. Jakou částku vynaložila k dnešnímu dni obec Břestek v souvislosti s pobytem 

občanů Ukrajiny na ubytování a další služby? 
3. Které právnické a fyzické osoby jsou příjemci peněz z obecního rozpočtu 

v souvislosti s pobytem občanů Ukrajiny v obci Břestek? 
4. Jakým nařízením, metodikou, předpisem nebo zákonem jste se řídil při 

vyvěšování státní vlajky Ukrajiny na budovu obecního úřadu? 
 
Vyřizuje:  starosta obce 
 

1. Evidenci cizinců vede prostřednictvím Ministerstva vnitra ČR Cizinecká policie, 
tedy i pro osoby z Ukrajiny. Proto Vás s dotazem o počtu ubytovaných 
ukrajinských občanů odkazuji na veřejně dostupné webové stránky Ministerstva 
vnitra ČR, kde by relevantní údaje měly být zobrazeny. Obec Břestek neposkytuje 
v současné době ubytování pro žádného uprchlíka z Ukrajiny. 

2. Žádnou. 
3. V souvislosti s pobytem občanů Ukrajiny v obci Břestek žádné právnické a fyzické 

osoby nebyly příjemci peněz z obecního rozpočtu.  
4. Pokud je mi známo, žádnou legislativou není upraveno vyvěšování cizích státních 

vlajek na budovy obecního úřadu. Jde tedy o samostatnou působnost obce, která 
není vyhrazena zastupitelstvu obce. V podmínkách obce je proto kompetentní 
osobou starosta obce. Obec Břestek je členem Sdružení místních samospráv ČR 
(dále „SMS ČR“). Ukrajinská vlajka byla vyvěšena na základě požadavku SMS ČR 
jako projev solidarity válkou postižených občanů Ukrajiny a jako protest proti 
zabíjení civilistů, žen a dětí, ničení nemocnic, škol a obytných domů na Ukrajině. 

 
Informace podána dopisem č.j. 50/2022 ze dne 27.5.2022. 
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