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Nařízení 
Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje se sídlem 

v Karlových Varech č. 1/2021 
ze dne 26.03.2021 

 
 
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech (dále jen 
„KHS KK“) jako správní orgán místně příslušný podle § 82 odst. 1 a přílohy č. 2 bodu 5. 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 věcně příslušný 
podle § 82 odst. 2 písm. m) a § 69 odst. 1 písm. b) a i) ve spojení s § 69 odst. 2 zákona 
o ochraně veřejného zdraví, vydává postupem podle § 85 odst. 1 a 3 zákona o ochraně 
veřejného zdraví za účelem zamezení dalšího šíření infekčního onemocnění COVID-19 toto 
nařízení:  
 

Čl. I. 
 
Z r u š u j í se písm. a) a b) článku I., odst. I. nařízení Krajské hygienické stanice 
Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech č. 1/2020 ze dne 08.09.2020, č.j. 
KHSKV 10598/2020/RED-S10, kterým bylo nařízeno mimořádné opatření při epidemii na 
území části obce Františkovy Lázně. 
 

Čl. II. 
 

Na základě § 85 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví nabývá toto nařízení platnosti 
dnem jeho vyhlášení, tj. prvním dnem jeho vyvěšení na úřední desce Krajské hygienické 
stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech. 

 
 

Čl. III. 
 
Podle ust. § 85 odst. 4 zákona o ochraně veřejného zdraví je obec Františkovy Lázně povinna 
vyvěsit toto nařízení na své úřední desce. 
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Odůvodnění: 
 
Části nařízení KHS KK č. 1/2020 písm. a) a b) článku I., odst. I. byla vydána k řešení 
epidemiologické situace části Karlovarského kraje (obec Františkovy Lázně, okres Cheb). 
Uvedeným nařízením byl zakázán pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest 
ve vnitřních prostorech staveb umístěných v katastrálních územích Františkovy Lázně 
a Slatina, kterými jsou podle článku I. odst. 1. písm. a) zařízení léčebně rehabilitační péče 
a podle článku I. odst. 1. písm. b) provozovny ubytovacích služeb vyjma ubytoven pro 
dlouhodobé ubytování. 
Ostatní části nařízení KHS KK č. 1/2020, tj.  písm. c) a d) článku I, odst. I., byla zrušena  již 
nařízením KHS KK č. 5/2020 ze dne 09.10.2020, č.j. KHSKV 11875/2020/RED-S10. 
 
 
V důsledku změny epidemiologické situace v rámci České republiky bylo vydáno dne 
26.02.2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky 
č.j. MZDR  15757/2020-45/MIN/KAN, ve znění mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví 
České republiky č.j. MZDR  15757/2020-45/MIN/KAN ze dne 19.03.2021, kterým byl zakázán  
pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest ve všech vnitřních prostorech 
staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj). Přijetím výše uvedeného 
mimořádného opatření Ministerstvem zdravotnictví České republiky a krizového opatření 
vládou České republiky byly zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích 
cest ve vnitřních prostorách staveb upraveny s celorepublikovou působností. Předmětné části 
nařízení KHS KK se tak staly duplicitním. 
  
V důsledku výše uvedených skutečností bylo tímto nařízením zrušeno nařízení KHS KV 
uvedené v článku I. 

 
 
 
 
 
 

(otisk úředního razítka) 
 

Ing. Lenka Petráková v. r. 
ředitelka Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje 

se sídlem v Karlových Varech 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 26.03.2021 
Svěšeno z úřední desky: 
 
Rozdělovník 
MZ ČR  
Karlovarský kraj 
Město Františkovy Lázně 
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