Ing. Josef Bernard

V Plzni 3. dubna 2020

ROZHODNUTÍ
hejtmana Plzeňského kraje
ke koordinaci provádění opatření k ochraně veřejného zdraví
V souladu s ust. § 14 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „krizový zákon“), a
s ust. § 61 odst. 3 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR dne
12. 3. 2020, ke splnění úkolu uloženého Vládou ČR usnesením č. 341
k řešení situace některých osob, kterým byla nařízena karanténní opatření,
ukládám
těmto starostům obcí s rozšířenou působností:
1. primátor města Plzně
2. starosta města Klatovy
3. starosta města Domažlice
a) zajistit objekty, v nichž se budou moci zdržovat osoby bez přístřeší a osoby
vykázané z důvodu domácího násilí podle § 44 zákona o Policii České
republiky, u nichž bylo diagnostikováno onemocnění COVID-19 způsobené
novým koronavirem SARS CoV-2 a nebyly hospitalizovány, nebo jimž byla
nařízena karanténa,
b) zajistit provoz a zásobování těchto objektů,
c) poskytovat uvedeným osobám nezbytnou péči,
d) přijmout vhodná opatření k zajištění ostrahy objektů pomocí obecní policie,
pokud je to vzhledem k počtu sil a prostředků obecní policie možné,
e) informovat hejtmana Plzeňského kraje o zajištění objektů a o jejich celkové
kapacitě,
f) průběžně informovat o obsazenosti objektů Odbor sociálních věcí Krajského
úřadu Plzeňského kraje

Odůvodně ní
Uložené úkoly k řešení situace některých osob, kterým byla nařízena karanténní
opatření, jsou ukládány z důvodu naléhavého obecného zájmu neodkladného
odvrácení nebezpečí ohrožení životů a zdraví obyvatel žijících v území Plzeňského
kraje, v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR dne 12. 3. 2020 na
základě prokázání výskytu koronaviru, označovaného jako SARS CoV-2, na území

České republiky. Hejtman v době krizového stavu ve smyslu ust. § 14 odst. 3 písm. a)
krizového zákona koordinuje mimo jiné provádění opatření k ochraně veřejného
zdraví.
Vláda ČR svým usnesením č. 341 ze dne 30. 3. 2020 uložila hejtmanům bez
zbytečného odkladu zajistit ve spolupráci se starosty obcí s rozšířenou působností
s přihlédnutím k místním podmínkám a potřebám po konzultaci s příslušnou krajskou
hygienickou stanicí systém péče o osoby bez přístřeší a osoby vykázané z důvodu
domácího násilí podle § 44 zákona o Policii České republiky, u nichž bylo
diagnostikováno onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS CoV2 a nebyly hospitalizovány, nebo jimž byla nařízena karanténa. Uvedeným usnesením
vláda dále uložila starostům obcí s rozšířenou působností na základě uložení
hejtmanem zajistit objekty, v nichž se budou moci zdržovat uvedené osoby a v nichž
jim bude poskytována nezbytná péče, a zajistit provoz a zásobování těchto objektů.
Dále též bylo starostům obcí s rozšířenou působností uloženo přijmout vhodná
opatření k zajištění ostrahy objektů pomocí obecní policie, pokud je tento objekt zřízen
v místě, kde je obecní policie oprávněna vykonávat své úkoly, a pokud je to vzhledem
k počtu sil a prostředků obecní policie možné.
Po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje a na základě ochoty ke
spolupráci byli pro tento úkol vybráni primátor města Plzně a starosta města Klatovy,
neboť tato města mají k dispozici vhodné objekty, mají akceschopnou obecní policii a
mají rozsáhlé zkušenosti s péčí o osoby bez přístřeší.

Poučení
Starosta obce s rozšířenou působností dle ust. § 18 odst. 3 písm. c) krizového zákona
plní úkoly stanovené hejtmanem a orgány krizového řízení při přípravě na krizové
situace a při jejich řešení.
Na rozhodování a ukládání povinností podle krizového zákona se v době krizového
stavu nevztahuje správní řád.
Proti tomuto rozhodnutí nelze podat odvolání.
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem doručení.
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