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KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE 

OLOMOUCKÉHO  KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI 

 

V Olomouci dne 9. října 2020 

Č.j.: KHSOC/39770/2020/RED 

Sp. značka: KHSOC/39770/2020  

 

 
Nařízení mimořádného opatření 

Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci  

č. 2/2020 
 
 

 

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci (dále jen „KHS“) jako 

správní orgán věcně a místně příslušný podle § 82 odst. 1 a 2 písm. m) a § 69 odst. odst. 2 

zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), ve spojení s 

§ 85 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb.,  

 

s účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hod. ruší „Nařízení mimořádného opatření 

Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci č. 1/2020“, č. j. 

KHSOC/36995/2020/RED, ze dne 1. října 2020. 

 

Odůvodnění: 

 

S ohledem na v té době aktuální epidemiologickou v Olomouckém kraji vydala KHS 

v souladu s § 82 odst. 1 a 2 písm. m) a § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. 

„Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem 

v Olomouci č. 1/2020“, č. j. KHSOC/36995/2020/RED, ze dne 1. října 2020, kterým nařídila 

na území Olomouckého kraje: 1. omezení provozu škol a školských zařízení podle zákona      

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon) (dále jen „zákon o školách“), s výjimkou mateřských škol, a omezení 

provozu vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 

doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) (dále jen „zákon o vysokých školách“), 

a to tak, že součástí vzdělávání není zpěv a 2. omezení provozu škol a školských zařízení 

podle zákona o školách, s výjimkou mateřských škol a prvního stupně základního vzdělávání 

v základní škole, a omezení provozu vysokých škol podle zákona o vysokých školách, a to 

tak, že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti. Toto nařízení bylo vydáno s účinností 

ode dne 5. října 2020 od 00:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. 

 

Dne 8. října 2020 vydala Vláda České republiky usnesení č. 997, o přijetí krizového opatření, 

kterým byl ode dne 12. října 2020 od 00:00 hod. omezen provoz škol a školských zařízení 

podle školského zákona a provoz vysokých škol podle zákona o vysokých školách. Konkrétní 

pravidla fungování škol a školských zařízení, vysokých škol a středisek volného času byla 
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nově upravena tímto usnesením, a to s celorepublikovou působností. Vzhledem k těmto 

skutečnostem tedy odpadl důvod platnosti a účinnosti „Nařízení mimořádného opatření 

Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci č. 1/2020“ č. j. 

KHSOC/36995/2020/RED, ze dne 1. října 2020. 

 

Podle § 82 odst. 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb. náleží KHS nařizovat mimořádná opatření 

při epidemii a nebezpečí jejího vzniku. 

 

Podle § 69 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. mimořádná opatření podle § 69 odst. 1 zákona       

č. 258/2000 Sb. nařídí v nezbytně nutném rozsahu a rozhodne o jejich ukončení příslušný 

orgán ochrany veřejného zdraví. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek a 

osoby jsou povinny se mimořádnému opatření podrobit. 

 

Podle § 85 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. lze mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí 

jejího vzniku stanovit pro správní obvod krajské hygienické stanice nebo jeho části právním 

předpisem krajské hygienické stanice. Podle § 85 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. se právní 

předpisy krajských hygienických stanic označují názvem nařízení krajské hygienické stanice. 

Nařízení krajské hygienické stanice se provede tak, že se vyvěsí na úřední desce krajské 

hygienické stanice na dobu nejméně 15 dnů.  

 

 

Platnost a účinnost: 

 

Na základě § 85 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. nabývá toto nařízení platnosti dnem jeho 

vyhlášení, tj. prvním dnem jeho vyvěšení na úřední desce KHS. Účinnosti nabývá dne          

12. října 2020 v 00.00 hod. 

 

Poučení: 

 

Podle § 85 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. jsou všechny obce s rozšířenou působností na 

území Olomouckého kraje povinny zveřejnit toto nařízení na svých úředních deskách a dále 

zajistit zveřejnění tohoto nařízení i na úředních deskách všech obcí ve správním obvodu, pro 

nějž vykonávají rozšířenou působnost.                                                                                     

 

 

MUDr. Lenka Pešáková, Ph.D. 

                                                                                    ředitelka 

                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                         

Vyvěšeno na úřední desce dne: 9. října 2020 

 

 

Sejmuto dne:  

 

 

 

Záznam o účinnosti: toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dne:   
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Rozdělovník:  

1. KHS – spis  

2. Ministerstvo zdravotnictví IDDS pv8aaxd 

3. Ministerstvo zdravotnictví: lubos.horak@mzcr.cz, roman.prymula@mzcr.cz 

crt@mzcr.cz  tisk@mzcr.cz  vh@mzcr.cz 

4. Obec s rozšířenou působností Hranice IDDS 66ibd2p 

5. Obec s rozšířenou působností Jeseník IDDS vhwbwm9 

6. Obec s rozšířenou působností Konice IDDS 3m8bvgu 

7. Obec s rozšířenou působností Lipník nad Bečvou IDDS 6pxbwa9 

8. Obec s rozšířenou působností Litovel IDDS 4rub4s3 

9. Obec s rozšířenou působností Mohelnice IDDS 6qtbthy 

10. Obec s rozšířenou působností Olomouc IDDS kazbzri 

11. Obec s rozšířenou působností Prostějov IDDS mrtbrkb 

12. Obec s rozšířenou působností Přerov IDDS etwb5sh 

13. Obec s rozšířenou působností Šternberk IDDS ud7bzn4 

14. Obec s rozšířenou působností Šumperk IDDS 8bqb4gk 

15. Obec s rozšířenou působností Uničov IDDS zbdb4bg 

16. Obec s rozšířenou působností Zábřeh IDDS hk9bq2f 

17. Krajský úřad Olomouckého kraje IDDS qiabfmf 

18. Univerzita Palackého v Olomouci IDDS ffsj9ei 

19. Vysoká škola logistiky o.p.s. IDDS 8fq5iug 

20. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. ctmhmyk 

 

 

Na vědomí: 

1. stab.kraj@izsol.cz 
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