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Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje 
se sídlem v Hradci Králové 

 

Sp. zn. S-KHSHK 30403/2020/3 

Č. j. KHSHK 31455/2020/SPR.HK/Bě    V Hradci Králové dne 9. října 2020 
 

 
 

Nařízení 

Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje 

se sídlem v Hradci Králové 

č. 2/2020 
 

 

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, jako orgán 

ochrany veřejného zdraví věcně i místně příslušný podle § 69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 

a § 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 

č. 258/2000 Sb.“), ve spojení s § 85 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb.,  

 

s účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hod. ukončuje platnost nařízení Krajské 

hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové č. 1/2020 

vyhlášené dne 1. října 2020 pod č. j. KHSHK 30403/2020/SPR.HK/Bě, kterým bylo 

s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. nařízeno 

mimořádné opatření při epidemii na území Královéhradeckého kraje spočívající v: 

1. omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení podle 

školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí 

vzdělávání není zpěv, 

2. omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, podle školského zákona 

a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání nejsou 

sportovní činnosti, s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání v základní škole. 

 

 

Čl. I 

Důvod ukončení platnosti mimořádného opatření 

Dne 12. října 2020 od 00:00 hod. nabývá účinnosti usnesení vlády č. 997 ze dne 8. října 2020 

o přijetí krizového opatření, které do dne 25. října 2020 23:59 hod. v bodech 6. a 7. omezuje 

provoz škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení podle školského zákona 

a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání není zpěv, a dále 

provoz škol, s výjimkou mateřských škol a prvního stupně základního vzdělávání v základní 

škole, podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách, a to tak, že 

zakazuje sportovní činnosti jako součást vzdělávání. 
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Vzhledem ke skutečnosti, že právní úprava výše uvedené oblasti bude prostřednictvím usnesení 

vlády platná na celém území České republiky, není potřeba, aby nadále zůstávalo pro území 

Královéhradeckého kraje v platnosti nařízení Krajské hygienické stanice č. 1/2020 s totožnou 

právní regulací. Proto Krajská hygienická stanice přistoupila k ukončení jeho platnosti. 
 

ČI. II 

Účinnost 

V souladu s § 85 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. nabývá toto nařízení platnosti dnem jeho 

vyhlášení, tj. dnem jeho vyvěšení na úřední desce Krajské hygienické stanice 

Královéhradeckého kraje. Účinnosti nařízení nabývá dne 12. října 2020 od 00:00 hod. 

 

ČI. III 

Poučení 

Podle ustanovení § 85 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. jsou všechny obce s rozšířenou působností 

nacházející se na území Královéhradeckého kraje povinny uveřejnit toto nařízení na všech 

svých úředních deskách, a dále zajistit uveřejnění tohoto nařízení i na úředních deskách všech 

obcí ve správním obvodu, pro nějž vykonávají rozšířenou působnost. 

 

 

 

 

 MUDr. Ivan Kučera, Ph.D. v. r. 

ředitel Krajské hygienické stanice 

Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 11. 10. 2020 

 

Sejmuto dne: 
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