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NÁZEV: 
Pouť 2020 

 
 

ANOTACE: 
Konání pouti v závislosti na COVID   

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje zrušení Žďárské pouti pro rok 2020. 
 
 

 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a 
správy MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
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Odbor stavební: Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 
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Předkládá: 
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Popis 
Řádný termín konání městské Žďárské pouti pro rok 2020 byl stanoven na 15. – 17. května 2020 
jako tradičně v termínu duchovní Svatojánské pouti na Zelené hoře.  
RM schválila na svém jednání 6.4.2020 posun termínu na 18.- 20.září 2020, a to s ohledem na 
tehdejší stav šíření koronaviru a v důsledku opatření vyhlášených a předpokládaných pro obdobné 
akce.  
Vývoj opatření v souvislosti s nákazou byl průběžně sledován a konzultován s policií i s Dr. 
Pospíchalem – krizové řízení. V polovině července bylo předpokládáno další uvolnění 
protiepidemiologických podmínek pro konání pouti. K takovému uvolnění, aby bylo možné 
dostupnými technickými opatřeními a s dostatečným předstihem pro vlastní organizaci akce řádně 
zajistit průběh pouti v září 2020 do současnosti nedošlo a v blízké době jej s ohledem na aktuální 
vývoj nelze předpokládat.  Není možné pouť uspořádat za aktuálních podmínek v rozsahu, jak byla 
pořádána v předchozích letech ani v rozsahu a za technických podmínek předepsaných 
v současné době. 
Viz např. výtah z Mimořádného opatření MZ z 3.7.2020: 

Vzhledem k blížícímu se zářijovému termínu akce a aktuálním protivirovým opatřením a 
aktuálnímu vývoji nákazy (např. znovuzavedení opatření v Jihlavě) je navrženo pouť pro rok 2020 
zrušit.  
 
Dopad do rozpočtu města 
Snížení předpokládaných příjmů o cca 1.850 tis. Kč 
Snížení předpokládaných nákladů o cca 300 tis. Kč 
 
 



 

Geneze případu 
RM 6.4.2020 usn. Č. 628/2020/KS – posun termínu pouti na září 
 
Návrh řešení 
Viz Popis a Návrh usnesení 
 
Varianty návrhu usnesení 
- 
 
Doporučení předkladatele  
Schválit dle návrhu usnesení 
 
Stanoviska 
Konzultováno s krizovým řízením - Mgr. Pospíchal Jaromír PhDr. 


