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MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
HEJTMAN KRAJE

28. října 117, 702 18 Ostrava

Čj.:
Datum:

MSK 45437/2021 N
8. dubna 2021

ROZHODNUTÍ
hejtmana Moravskoslezského kraje
V návaznosti na usnesení Vlády České republiky č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu
s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č.
300/2000 Sb., vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu
koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav, ve spojení s usnesením
Vlády České republiky č. 212 ze dne 26. února 2021 o přijetí krizového opatření ve znění usnesení vlády České
republiky č. 292 ze dne 15. března 2021, usnesení vlády č. 300 ze dne 18. března 2021, usnesení vlády České
republiky č. 315 ze dne 26. března 2021, usnesení vlády České republiky č. 315 ze dne 26. března 2021 a dle §
5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),
ve znění pozdějších předpisů, kterým pro řešení vzniklé krizové situace nařídila hejtmanům kraje určit
v místech, kde je taková potřeba, školy nebo školská zařízení zřízené krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem
obcí, jejichž předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství, které měly vykonávat nezbytnou péči o děti věku
od 2 do 10 let vymezenému okruhu zaměstnanců a dále v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 písm. a) a ve
spojení s § 14 odst. 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),
ve znění pozdějších předpisů
zrušuji
s účinností ode dne 11. dubna 2021 rozhodnutí hejtmana Moravskoslezského kraje:
č. j.
č. j.
č. j.
č. j.
č. j.
č. j.
č. j.
č. j.

MSK 23052/2021
MSK 28873/2021
MSK 29978/2021
MSK 31078/2021
MSK 35296/2021
MSK 37380/2021
MSK 40701/2021
MSK 42565/2021

ze dne 15. února 2021,
ze dne 28. února 2021,
ze dne 2. března 2021,
ze dne 4. března 2021,
ze dne 16. března 2021,
ze dne 19. března 2021,
ze dne 28. března 2021 a
ze dne 31. března 2021.

Odůvodnění:
Vláda České republiky vyhlásila s účinností od 27. února 2021 nouzový stav na základě jejího usnesení č. 196
ze dne 26. února 2021. Ten byl následně usnesením vlády č. 300 ze dne 18. března 2021 prodloužen do 28.
března 2021 a poté byl opětovně prodloužen do 11. dubna 2021 usnesením vlády č. 314 ze dne 26. března
2021.
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V rámci nouzového stavu vláda České republiky přijala usneseními č. 212 ze dne 26. února 2021 ve spojení
s usnesením vlády České republiky č. 292 ze dne 15. března 2021 a usnesením vlády České republiky č. 315 ze
dne 2021 krizové opatření spočívající v nařízení hejtmanům kraje určit v místech, kde je taková potřeba, školy
nebo školská zařízení zřízené krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, jejichž předmětem činnosti jsou
úkoly v oblasti školství, které měly vykonávat nezbytnou péči o děti věku od 2 do 10 let vymezenému okruhu
zaměstnanců, přičemž konec účinnosti tohoto krizového opatření je vymezen uplynutím dne 11. dubna 2021.
Od tohoto dne tak odpadne právní důvod pro zvláštní režim péče o děti vybraného okruhu zaměstnanců ve
školách určených hejtmanem kraje, a proto se od téhož dne rozhodnutí hejtmana kraje vymezená ve výroku
tohoto rozhodnutí zrušují.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není ve smyslu ustanovení § 38 krizového zákona přípustné odvolání.
Toto rozhodnutí hejtmana kraje nabývá účinnosti dnem jeho vydání.

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., v.r.
hejtman Moravskoslezského kraje

Za správnost vyhotovení odpovídá:

Ing. Danuše Kratochvílová, Ph.D.
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