
Kľaj slĺrĺ hygienĺclcĺ stanĺce Kľálovéhradeckého kľaj e
se sídlem v Hradci Králové

Sp.
Č;

zn. S-KHSHK 3Đ403 /2020/3
KHSHK 3 l 455/2020/sPR'HK/Bě V Hradci Králové dne 9 ' Ííjna Ż0Ż0

Na ízení
Krajské hygienické stanice Kľálovéhradeckého kľaje

se sídlem v Hradci Kľálové
č.212020

Krajská hygienická stanice Královéhĺadeckého kraje se sĺdlem v Hradci Králové, jako orgán
oclrrany ve ejného zdravĺ věcně i místně p íslušny podle $ 69 odst- l písm. b) a i) a odst' 2
aA82odst.la2písm'm)zźlkonač,.258/2000Sb.,oochraněve ejnéhozdravíaozměně
něktench souvisejících zákon , ve znění pozdějších p edpisri (dále jen ,,zákon
ć,'258/2000 Sb'"), ve spojenĺ s Ş 85 odsĺ. l a3zźlkona č' 258/2000 sb.,

s ričinností ode dne 12. ĺjna 2o2o od 00:00 hod. ukončuie nlatnost naŕízení Krajské
hygienické stanice Kľálovéhradeckého kĄe se sídlem v Hľadci Králové č.. l/2020
vyhlášen dne l. ffjna 2020 pod č' j' KHSHK 30,ĺ03/2020/SPR.HK/Bě' kterj'm bylo
s činností ode dne 5. íjna 2020 od 0:00 hod. do 18. ffjna 2020 do 23:59 hod. na ízeno
mimo ádné opat ení p i epidemii na zemí Knĺlovéhradeckého kraje spočívajĺcí v:

l. omezení provozu škol' sľ jimkou mate sk ch škol' a školsk ch za ízenĺ podle
školského z;áko)aa vysok ch škol podle zákona o vysokych školách tak' že součástí
vzdělávání není zpěv'

2. onrezení provozu škol' sv jimkou mate sk ch škol' podle školského zákona
a vysok ch škol podle zákona o vysok ch školách tak' že součástí vzdělávání nejsou
sportovní činnosti' s v jimkou prĺnĺho stupně základniho vzdělávání v ákladní škole.

CI. I
Drivod ukončení platnosti mimo ádného opat ení

Dne 12' ŕijna2020 od 00:00 hod. nabj,vá činnosti usnesení vlźldy ć,.997 ze dne 8' ŕíjna2020
o p r1etí krizového opat enĺ, které do dne 25. iJna 2020 23:59 hod. v bodech 6. a 7 . omezuje
provoz škol, s l"fiimkou mate sk ch škol, a školsk ch za izeni podle Školského zákona
a vysok1ich škol podle zákona o lysok 'ch školách tak, Že součástí vzdělávánĺ neni zpěv. a dále
provoz škol, s v._ijimkou mate sk)'ch škol a prvnĺho stupně základnĺho vzdělávání v zâkladni
škole, podle školského zákona a vysokjlch škol podle zákona o vysoĘich školách. a to tak' Že

zakazuje sportovnĺ činnosti jako součást vzdělávání.

Siďo: Kĺajská hygienická stmice Kĺálovéhradeckého kĺaj e, Habrmmova t 9' poštowi schránka 9. 50 l 0 l HÍadec Kr'á]ové,

tel':495 058 lll' fd:495 058 502' khshk@kbshk'cą e-podatelna:e_podatelnâ@khshk'cą IDDS:dm5ai4r, w'khshk'cz
Sttua I (celkem 2)

Vzhledem ke skutečnosti, Že pľávnĺ uprava v še uvedené oblasti bude prost ednictr'ĺm usneseni
vlády platná na ce|ém rizemi České republiky, není pot eba, aby nadále zristávalo pro uzenlĺ
Kĺálovehĺadeckeho kraje v platnosti na ízení Krajské h1'gienické stanice č' l/2020 s totoŽnou
právnĺ regulacĺ. Proto Krajská hygienická stanice p istoupila k ukonČenĺ jeho platnos i.

čl. lI
ťIčinnost

V souladu s i 85 odst. 3 zäkona č. 258/2000 Sb. nab 'vá toto na izenĺ platnosti dnem jeho
lyhlášenĺ, tj' dnem jeho lyvěšení na u ední ĺlesce Krajské h-vgienické stanice
Královéhradeckého kraje. Učinnosti na ĺzenĺ nab1i'vá dne l2. ĺjna 2020 od 00:00 hod'

Čl' lll
Poučení

Podle us anovenĺ $ 85 odst. 4 zákona ć,.258l2oo0 Sb. jsou vŠechny' obce s rozŠĺ enou pťrsobnostĺ
nachizejici se na zemí Královéhradeckého kraje por'inny uve ejni to o na izenĺ na všech
svj'ch ednĺch deskách, a dále zajistit uve ejnění toho o na izenĺ i na ĺl ednĺch deskâch vŠech
obcĺ r'e správním obvodu, pro nějŽ lykonávajĺ rozšĺ enou ptisobnost.

MUDr. Ivan KuČeľa' Ph'D' v' r'
editeI Krajské hvgienické stanice

Královéhradeckého kraje se sidlem v Hradci Králové

Vyvěšeno na u ednĺ desce dne: 11. lo.2020

Sejmuto dne:

ĺĺ ľ#a"'c Jue /3 /o,zr/-a

,[ĺg1l,ł,ĺrl; )/,-/

Současně vyvěšeno
na elektronické

ední desce.

Sidlo: Kĺajskâ hygienická s đicc KÍálovéhÍadeckého kraje' Habrrnmova l 9. poštovni schránka 9. 50 l 0 I Hradec K]áovť'
tel': 495 058 l l l' fax: 495 058 502, khshk@khshk.cz e_podatelna: e_podatelna@khshk.cą lDDs] dm5ai4r' w.khshk.cz
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