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V Břeclavi dne 15. listopadu 2021

ROZHODNUTÍ
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) jako správní
úřad místně příslušný podle § 82 odst. 1 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.“), a věcně příslušný podle § 82 odst. 2 písm. a) a písm. l) zákona č. 258/2000 Sb. v řízení podle
§ 67 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. rozhodla o druhu a způsobu provedení protiepidemických
opatření k zabránění šíření onemocnění covid-19 takto:
S účinností ode dne oznámení tohoto rozhodnutí, tj. ode dne 16.11.2021
se podrobuje
právnická osoba – Mateřská škola Břeclav, Břetislavova 6, příspěvková organizace se sídlem
Břetislavova 578/6, 690 02 Břeclav, IČO: 49 137 158 (dále také „účastník řízení“),
protiepidemickému opatření v ohnisku nákazy infekčního onemocnění covid-19 podle ustanovení §
66 odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., spočívajícímu v uzavření třídy Kuřátka a Koťátka pro
vyhodnocené rizikové kontakty na adrese Slovácká 2894/39, 690 02 Břeclav (dále jen „škola“).
Účastník řízení je povinen vhodným způsobem bezodkladně
protiepidemickém opatření zákonné zástupce dětí předmětné školy.

informovat

o

nařízeném

Opatření nařízené tímto rozhodnutím se ukončí po 7 dnech ode dne posledního kontaktu dětí
předmětné školy s osobou, u které bylo zjištěno onemocnění covid-19. Dnem posledního kontaktu je
den 12.11.2021, tj. opatření nařízené tímto rozhodnutím se ukončí uplynutím dne 19.11.2021.

Odůvodnění
Dne 15.11.2021 byla na KHS JmK nahlášena 1 osoba navštěvující předmětnou školu, u které bylo
laboratorně potvrzeno infekční onemocnění covid-19 způsobené virem SARS-CoV-2.
Na základě epidemiologického šetření provedeného v souladu s § 62a zákona č. 258/2000 Sb. bylo,
z důvodu zjištěného vzájemného dlouhodobého a úzkého kontaktu v období dvou dnů před
potvrzením nákazy u této nahlášené osoby se všemi vyhodnocenými kontakty navštěvujícími
předmětnou školní třídu, rozhodnuto o uzavření předmětné školní třídy.
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Toto protiepidemické opatření spočívající v uzavření předmětné školní třídy se ukončí 7 dnů ode dne
posledního kontaktu dětí s nahlášenou osobou. Karanténní opatření stanovená jednotlivým dětem
nejsou tímto rozhodnutím dotčena.
Protiepidemické opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace
ve výskytu onemocnění covid-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 na území
České republiky.
Hromadné vzdělávání představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci
osob ve vymezeném prostoru.
Toto protiepidemické opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění
covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2.
Proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí se lze dle § 83 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, odvolat do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí
k Ministerstvu zdravotnictví ČR prostřednictvím Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje
se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno.
Podle § 67 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

(podepsáno elektronicky)

v.z. Bc. Petra Kuxová
Bc. Martina Šmídová
vedoucí oddělení
hygieny dětí a mladistvých
územního pracoviště Břeclav a Hodonín

Rozdělovník
1. Mateřská škola Břeclav, Břetislavova 6, příspěvková organizace, sídlem Břetislavova 578/6, 690 02
Břeclav, IČO: 49 137 158, ID schránky: aeju5gd
2. KHS JmK - spis
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