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KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

V Jihlavě dne 31. srpna 2020

Čj.: KHSV/19391/2020/JI/Ř/Říha

Sp. značka: S-KHSV/17642/2020
Nařízení Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě č. 10/2020

 

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě (dále jen „KHS kraje Vysočina“)
jako správní orgán věcně příslušný podle §82 odst. 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o ochraně veřejného zdraví“)  a místně příslušný podle §69 odst.  2 zákona o ochraně
veřejného zdraví, postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 ve spojení s §85 odst. 1 a 3 zákona
o ochraně veřejného zdraví:

S účinností ode dne 1.9.2020 od 00:00 hod. se zrušuje mimořádné opatření Krajské
hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě č. 9/2020.

Odůvodnění:

Nařízením mimořádného opatření Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
č. 9/2020 bylo s účinností od 8.8.2020 od 00:00 hod. na území Kraje Vysočina nařízeno:

1. zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos,
ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání
šíření kapének ve všech zdravotnických zařízeních (tj. i ambulance praktických lékařů,
odborných lékařů a nelékařů, stomatologů, lůžkových zařízení, lékáren a výdejen
zdravotního materiálu) a ve všech zařízeních sociálních služeb (tj. na všech pracovištích
poskytovatelů sociálních služeb) včetně návštěv dětských domovů a výchovných ústavů
pro mládež.

2. zákaz podle bodu 1. se nevztahuje na:

a) děti do dvou let věku,

b) osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou, či závažnou alterací duševního
stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování
tohoto zákazu,

c) pacienty po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních
služeb, pacientech na lůžku, uživatele sociálních služeb,

d) zařízení sociálních služeb, která jsou odborné sociální poradenství a služby sociální
prevence poskytované terénní formou.

Podle §69 odst. 1 písm. i) zákona o ochraně veřejného zdraví mimořádnými opatřeními při
epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku jsou zákaz nebo nařízení další určité činnosti k likvidaci
epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku.
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Podle §69 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví mimořádná opatření podle odstavce 1
nařídí v nezbytně nutném rozsahu a rozhodne o jejich ukončení příslušný orgán ochrany veřejného
zdraví.  Pokud  je  to  nezbytné  k  realizaci  opatření  na  ochranu  veřejného  zdraví,  vyžádá  si
poskytovatel zdravotních služeb nebo orgán ochrany veřejného zdraví součinnost Policie České
republiky. Místní příslušnost orgánu ochrany veřejného zdraví se řídí místem výskytu infekčního
onemocnění.  Odvolání  proti  rozhodnutí  příslušného  orgánu  ochrany  veřejného  zdraví  nemá
odkladný účinek. Osoby jsou povinny se mimořádnému opatření podřídit.

Podle  §85 odst.  1  zákona o  ochraně veřejného zdraví  mimořádná opatření  při  epidemii  a
nebezpečí jejího vzniku a dále mimořádná opatření k ochraně zdraví fyzických osob při výskytu
nebezpečných  a  z  nebezpečnosti  podezřelých  výrobků  a  nejakostních  a  z  porušení  jakosti
podezřelých vod, při  živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a jejich ukončení
včetně uvolnění výrobků na trh nebo do oběhu lze stanovit pro správní obvod krajské hygienické
stanice nebo jeho část právním předpisem krajské hygienické stanice.

Podle §85 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví právní předpisy podle odstavce 1 se
označují názvem nařízení krajské hygienické stanice. Nařízení krajské hygienické stanice musí být
vyhlášeno. Vyhlášení se provede tak, že se nařízení vyvěsí na úřední desce krajské hygienické
stanice na dobu nejméně 15 dnů. Dnem vyhlášení je první den jeho vyvěšení na úřední desce
krajské  hygienické  stanice.  Tento  způsob  vyhlášení  je  podmínkou  platnosti  nařízení  krajské
hygienické stanice. Nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení,
pokud v něm není stanoveno jinak.

Následně bylo vydáno mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 24. srpna 2020, čj.
MZDR 15757/2020-31/MIN/KAN, kterým bylo stanoveno:

1. Všem osobám se s účinností ode dne 1. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného
opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa)
jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření
kapének, a to:

a) ve vnitřních prostorech staveb:

- které jsou místnostmi, ve kterých vykonávají svoji činnost orgány veřejné moci
a správní orgány, určené pro kontakt s veřejností a v době, kdy slouží pro
tento účel,

- které jsou zdravotnickým zařízením (prostory určené pro poskytování
zdravotních služeb),

- které jsou zařízením sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy
pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se
zvláštním režimem, a zařízením poskytujícím odlehčovací sociální služby v
pobytové formě,

- které jsou volebními místnostmi podle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do
Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 130/2000 Sb., o
volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a podle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a to v době, kdy slouží pro tento účel,
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b) v prostředcích veřejné dopravy.

2. Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:

a) děti do dvou let věku,

b) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou
nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální
duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,

c) pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče,

d) zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování
zdravotních služeb,

e) uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní
stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a
domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální
služby v pobytové formě,

f) další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních
služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízeních a v
zařízeních sociálních služeb,

g) osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při
jeho odbavení,

h) soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních,
správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky
a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení,

i) osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke
konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,

j) snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné a
osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a
další osoby tomuto prohlášení přítomné,

k) osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř.
fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími
blízkými osobami,

l) pohyb a pobyt v prostorech lázeňských a léčebných bazénů.

Uvedené mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví zakazuje pohyb a pobyt všech osob bez
ochranných prostředků dýchacích cest na vymezených místech na území celé České republiky,
tedy  i  Kraje  Vysočina.  V  návaznosti  na  výše  uvedené  mimořádné  opatření  Ministerstva
zdravotnictví tedy nařízení KHS kraje Vysočina č. 9/2020 ztrácí své opodstatnění.

Z tohoto důvodu KHS kraje Vysočina přistoupila ke zrušení předmětného nařízení mimořádného
opatření, kdy předmětné nařízení mimořádného opatření se zrušuje dnem 1.9.2020 od 00:00 hod.

Platnost a účinnost:
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V souladu s §85 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví nabývá toto nařízení platnosti dnem
jeho vyhlášení, tj. dnem jeho vyvěšení na úřední desce KHS kraje Vysočina. Účinnosti nařízení
nabývá dne 1.9.2020 od 00:00 hod.

Poučení:

Podle §85 odst. 4 zákona o ochraně veřejného zdraví jsou všechny obce s rozšířenou působností
na  území  Kraje  Vysočina  povinny  zveřejnit  toto  nařízení  na  své  úřední  desce  a  dále  zajistit
provedení a uveřejnění tohoto nařízení i na úředních deskách všech obcí ve správním obvodu, pro
nějž vykonávají rozšířenou působnost.

 

MUDr. Jan Říha

ředitel KHS kraje Vysočina

v.z. RNDr. Jiří Kos
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