
Mimořádné opatření č. 4/2020 

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 

 

  

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako věcně i místně 

příslušný správní úřad podle § 85 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 

změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů („dále jen zákona č. 258/2000 

Sb.“) ve smyslu § 82 odst. 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 69 odst. 1 písm. i) a § 69 

odst. 2 

n a ř i z u j e  

mimořádné opatření při epidemii 

 

spočívající v příkazu všem obcím s rozšířenou působností v okrese Karviná, tedy městům Karviná, 

Bohumín, Havířov, Orlová a Český Těšín a obcím, pro něž vykonávají rozšířenou působnost, 

k pravidelnému provádění zvýšené povrchové dezinfekce s virucidním účinkem na veřejných 

prostranstvích a místech se zvýšenou koncentrací či předpokládaným shlukováním osob.  

 

 

Čl. I 

Úvodní ustanovení 

 

Účelem nařízení tohoto mimořádného opatření na území zasaženého okresu Moravskoslezského kraje 

je ochrana veřejného zdraví obyvatelstva a jeho skupin a zabránění přenosu a šíření původce nákazy 

(SARS-CoV-2) s ohledem na stávající nepříznivou epidemiologickou situaci na pracovišti Důl 

Darkov, odkud se postupně šíří nákaza i mezi další obyvatele, zejména okresu Karviná. 

 

 

Čl. II 

Vymezení pojmů 

 

Dezinfekce je soubor opatření ke zneškodňování mikroorganismů pomocí fyzikálních, chemických 

nebo kombinovaných postupů, které mají přerušit cestu nákazy od zdroje ke vnímavé fyzické osobě.  

 

Virucidní účinek znamená účinnost na široké spektrum virů, včetně neobalených virů. 

 

Účelem provedení ohniskové dezinfekce prostor a ploch na veřejném prostranství je ochrana 

společnosti a zamezení šíření onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2. 

  

 

Čl. III 

Důvod vydání mimořádného opatření 

 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě eviduje k 26. květnu 2020 

celkem 201 osob, které onemocněly novým typem koronaviru SARS-Cov-2 v souvislosti s výkonem 

práce na pracovišti Důl Darkov, pro právnickou osobu OKD, a.s., se sídlem Stonavská 2179, 735 06 

Karviná-Doly, IČ: 059 79 277.  Následně onemocněli i rodinní příslušníci v počtu 71 osob. Z toho je 

zřejmé, že dochází k rozšíření nákazy také na další osoby, a to na území téměř celého okresu Karviná.   

 

V souvislosti s probíhající pandemií onemocnění covid-19 a přijatými opatřeními k odvracení jejich 

bezprostředních dopadů na zdraví obyvatel, je hlavním cílem přerušit cestu přenosu nákazy a zabránit 

masivnímu rozšíření nákazy v populaci. Mezi klíčová protiepidemická opatření patří mimo jiné 

provádění dezinfekce a používání ochranných a dezinfekčních prostředků. 
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Čl. IV 

Mimořádné opatření k ochraně zdraví 

 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě nařizuje toto mimořádné 

opatření při epidemii v podobě povinnosti provádět dezinfekci na území obcí s rozšířenou působností 

v okrese Karviná, a to měst Karviná, Bohumín, Havířov, Orlová a Český Těšín a všech obcí, pro něž 

vykonávají rozšířenou působnost. 

Provádění zvýšené povrchové dezinfekce se týká veřejných prostranství a míst, se zvýšenou 

koncentrací či předpokládaným shlukováním osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, 

např.:  

- zastávky MHD 

- místa v okolí budov občanské vybavenosti typu vchody do obchodů, poliklinik, úřadů 

- vstupy z podzemních garáží, prostory před výtahy, eskalátory, záchody apod. 

- místa určená k odpočinku na veřejných prostranstvích, zejména lavičky  

- vybavení dětských hřišť, event. sportovišť ve správě obce 

- často dotýkané předměty typu zábradlí, kliky či madla, rukojeti apod. 

 

 

Čl. V 

Kontrola a sankce 

 

Shora vymezené obce v okrese Karviná jsou povinny se tomuto mimořádnému opatření podřídit.   

 

 

Čl. VI 

Účinnost 

 

Podle ustanovení § 85 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., nabývá toto nařízení účinnosti dnem 

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

Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě. 

 

 

Čl. VII 

Poučení pro obec 

 

Podle ustanovení § 85 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., je povinno město Karviná, město Bohumín, 

město Havířov, město Orlová a město Český Těšín toto nařízení uveřejnit na všech svých 

úředních deskách a dále zajistit uveřejnění a provedení tohoto nařízení i na úředních deskách 

všech obcí ve správním obvodu, pro nějž vykonávají rozšířenou působnost. 

 

 

  

MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D., v.r.  

ředitelka 

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje 

se sídlem v Ostravě 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 
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