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ROZHODNUTÍ O UKONČENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ 

 

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako správní úřad 

věcně a místně příslušný podle § 82 odst. 1 a 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“), rozhodla v řízení podle § 69 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví takto: 

 

S účinností od 17. 1. 2023 od 00:00 hodin se ukončuje (odvolává) mimořádné opatření při epidemii - 

rozhodnutí KHS č.j.: KHSPA 25149/2020/Ř-Pce ze dne 30. 10. 2020, spočívající: 
 
1. Ve vyčlenění objektu pro izolaci osob bez přístřeší, u nichž bylo diagnostikováno onemocnění COVID-19 

způsobené novým koronavirem SARS CoV-2 a nebyly hospitalizovány a nejsou schopny zajistit svoji 

potřebu bydlení, a zajistit provoz nemovitosti, včetně poskytování nezbytné péče a zásobování dle tohoto 

rozhodnutí, počínaje dnem 10. listopadu 2020 do odvolání, a to pro občany obcí ve správním obvodu ORP 

Holice. 

 

2. Ve vyčleněném objektu pro osoby bez přístřeší, jimž byla nařízena karanténa a nejsou schopny zajistit pro 

svoji potřebu bydlení po dobu karantény, a zajistit provoz nemovitosti, včetně poskytování nezbytné péče a 

zásobování dle tohoto rozhodnutí, počínaje dnem 10. listopadu 2020 do odvolání, a to pro občany obcí 

ve správním obvodu ORP Holice. 

 

Odůvodnění: 

Mimořádným opatřením při epidemii, vydaným podle § 69 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví, 

nařídila KHS městu Holice vyčlenit objekt - nemovitost  pro izolaci osob bez přístřeší, u nichž bylo 

diagnostikováno onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS CoV-2 a nebyly 

hospitalizovány a nejsou schopny zajistit svoji potřebu bydlení a pro osoby bez přístřeší, jimž byla nařízena 

karanténa a nejsou schopny zajistit pro svoji potřebu bydlení po dobu karantény a zajistit provoz 

nemovitosti, včetně poskytování nezbytné péče a zásobování dle tohoto rozhodnutí, počínaje dnem 

10. listopadu 2020 do odvolání, a to pro občany obcí ve správním obvodu ORP Holice. 

Přípisem ze dne 12. ledna 2023 požádalo město Holice o ukončení platnosti mimořádného opatření KHS, 

vydaného pod č.j. KHSPA 25149/2020/Ř-Pce ze dne 30.10.2020 Vzhledem k relativně příznivé 

epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19 rozhodla KHS s účinností od 17. 1. 2023 od 

00:00 hodin o ukončení (odvolání) tohoto mimořádného opatření. 

 

Poučení o odvolání: 

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat podle § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,  

ve znění pozdějších předpisů, do 15 dnů ode dne oznámení jeho písemného vyhotovení. Odvolat se lze 

k Ministerstvu zdravotnictví ČR podáním u Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem 

v Pardubicích, Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice.  

 

 

 

          MUDr. Antonín Vykydal 

                     ředitel KHS 


		2023-01-18T08:10:31+0000
	Ing. Jaroslav Frumert




