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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Nařízení mimořádného opatření při epidemii
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
vydává podle § 69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 ve spojení s § 94a odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví
postupem podle § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „správní řád“), toto opatření obecné povahy:
S účinností ode dne 16. 3. 2020 od 11:00 hod se k zamezení dalšího šíření epidemie onemocnění
COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2:

1) všem osobám s trvalým či jiným pobytem nacházejícím se dne 16. 3. 2020 na katastrálním
území Kynice se s okamžitou platností zakazuje opustit toto území obce a dále se zakazuje
pohyb těchto osob mimo místo jejich trvalého pobytu, popřípadě mimo místo jiného pobytu, a to
do odvolání, minimálně však po dobu 14 dnů, a to s výjimkou cest uvnitř tohoto území:
I.
nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákupů potravin, léků
a drogerie, krmiv pro zvířata, pohonných hmot),
II.
do zdravotnických zařízení, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob
blízkých a zařízení veterinární péče,
III. nezbytně nutných k zajištění výše uvedených potřeb a služeb pro jinou osobu nacházející
se ve výše uvedeném katastrálním území,
IV. za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného
doprovodu příbuzných a osob blízkých,
V.
a dále k výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění bezpečnosti vnitřního pořádku
a řešení krizové situace, zajištění ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče,
včetně dobrovolnické činnosti, duchovní péče, veterinární péče, veřejné hromadné dopravy
a další infrastruktury nezbytné k obstarávání základních služeb obyvatel, zásobování a
rozvážkové služby.
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2) všem osobám nacházejícím se na katastrálním území Kynice s trvalým či jiným pobytem mimo
tato území, se umožňuje přesun do místa jejich trvalého pobytu, popřípadě místa jiného
pobytu a setrvání v tomto místě do odvolání, minimálně však po dobu 14 dnů.

3) všem osobám nacházejícím se dne 16. 3. 2020 mimo výše uvedené katastrální území se s
okamžitou platností zakazuje vstup, pohyb a pobyt všech těchto osob na katastrálním území
Kynice, a to až do odvolání, s výjimkou:
I.
návratu osob majících v daném katastrálním území trvalý pobyt či jiný pobyt,
II. cest nezbytně nutných k zajištění zásobování obyvatelstva daného území (např. potraviny,
léky a drogerie, krmiva pro zvířata, pohonné hmoty),
III. cest nezbytně nutných k zajištění výše uvedených potřeb a služeb pro jinou osobu (např.
příslušníci záchranných sborů jako je hasičský záchranný sbor, zdravotnická záchranná
služba, policie při výkonu své činnosti a ostatní složky integrovaného záchranného
systému, osoby převážející krev, kostní dřeň za účelem transplantace a na odběrové týmy
transplantačních center převážejících orgány určené k transplantaci, pracovníci
provádějící neodkladné havarijní servisní práce typu elektroservis, servis kotlů,
plynovodů, vodovodů, bioplynových stanic, čerpacích stanic, teplovodů, dalších cest za
účelem odvrácení hrozící škody apod., prokáží-li tuto skutečnost),
IV. výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění bezpečnosti vnitřního pořádku a
řešení krizové situace, zajištění ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče,
včetně dobrovolnické činnosti, duchovní péče, veterinární péče, veřejné hromadné
dopravy a další infrastruktury nezbytné k obstarávání základních služeb obyvatel,
zásobování a rozvážkové služby,
a to za předpokladu, že tyto osoby budou vybaveny odpovídajícími osobními ochrannými
prostředky.
4) všem osobám nacházejícím se dne 16. 3. 2020 na katastrálním území Kynice se nařizuje,
aby poskytly potřebnou součinnost místně příslušné krajské hygienické stanici.

Odůvodnění:
Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu
onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV2 v Evropě. Toto
opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného
novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.
Vzhledem k výraznému rozšíření tohoto onemocnění na výše uvedeném katastrálním území hrozí
závažné rozšíření nákazy z ohniska, proto je nezbytné zakázat pohyb fyzických osob v rámci tohoto
katastrálního území, jakékoliv cestování, přemísťování se a shromažďování z místa na místo v rámci
území této postižené obce nad rámec uvedených výjimek, a to do doby, než místně příslušná krajská
hygienická stanice provede epidemiologické šetření a rozhodne o karanténě.
Podle § 69 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně veřejného zdraví mimořádnými opatřeními při epidemii
nebo nebezpečí jejího vzniku jsou zákaz nebo omezení styku skupin fyzických osob podezřelých z
nákazy s ostatními fyzickými osobami, zejména omezení cestování z některých oblastí a omezení
dopravy mezi některými oblastmi, zákaz nebo omezení slavností, divadelních a filmových představení,
sportovních a jiných shromáždění a trhů, uzavření zdravotnických zařízení jednodenní nebo lůžkové
péče, zařízení sociálních služeb, škol, školských zařízení, zotavovacích akcí, jakož i ubytovacích
podniků a provozoven stravovacích služeb nebo omezení jejich provozu.
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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 § 94a odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví opatření orgánu ochrany veřejného zdraví při
epidemii a nebezpečí jejího vzniku podle § 82 odst. 2 písm. m) zákona o ochraně veřejného zdraví, která
se týkají obecně vymezeného okruhu adresátů, vydá příslušný orgán ochrany veřejného zdraví jako
opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy se vydává bez řízení o návrhu opatření obecné povahy.
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení na úřední desce orgánu ochrany
veřejného zdraví, který opatření vydal, a vyvěšuje se na dobu nejméně 15 dnů.
Vzhledem k počtu případů osob podezřelých z nákazy, kterými jsou ve smyslu § 2 odst. 7 písm. a)
zákona o ochraně veřejného zdraví fyzické osoby, které byly během inkubační doby ve styku s
infekčním onemocněním nebo pobývaly v ohnisku nákazy – tj. ve výše uvedeném katastrálním území,
je pro účinné zmáhání probíhající epidemie vedle vydávání individualizovaných rozhodnutí konkrétním
fyzickým a právnickým osobám nezbytné i stanovení protiepidemických opatření adresátům obecně
vymezeným právě i v opatření obecné povahy.

Poučení:
Podle § 94a odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví se toto opatření obecné povahy vydává bez řízení
o návrhu opatření obecné povahy a nabývá účinnosti dnem vyvěšení na úřední desce Krajské hygienické
stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě.
Podle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

MUDr. Jan Říha
ředitel KHS kraje Vysočina

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto dne:
Záznam o účinnosti: toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dne:
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Rozdělovník
Obdrží:
obec Kynice v okrese Havlíčkův Brod
Na vědomí:
Ministerstvo zdravotnictví ČR – jarmila.razova@mzcr.cz, adam.vojtech@mzcr.cz
Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina – dusan.vybíral@pcr.cz, martin.hecko@pcr.cz,
michaela.nerudova@pcr.cz
Krajský úřad Kraje Vysočina – kadlec.z@kr-vysocina.cz
Kraj Vysočina – behounek.j@kr-vysocina.cz
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina
HZS Kraje Vysočina
ČEZ a.s.
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