KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
OLOMOUCKÉHO KRAJE S E SÍDLEM V OLOMOUCI
Wolkerova 74/6, 779 11 Olomouc, tel. 585 719 111, e-mail: epodatelna@khsolc.cz, ID: 7zyai4b

Č. j.: KHSOC/09737/2021/OC/NOC
Sp. značka: KHSOC/09737/2021
Vyřizuje: MUDr. Eva Čehovská, tel. 585 719 273
eva.cehovska@khsolc.cz
Č.j. odesílatele:
Počet listů/příloh:

V Olomouci dne 22. 2. 2021

Adresát
Hanácký mushers club z. s.
Ondrášov 38
793 05 Moravský Beroun
Mushing pod věží – cross Radíkov – sdělení
Dne 18. 2. 2021 obdržela Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci,
Wolkerova 74/6, Olomouc, (dále jen „KHS“), Vaši žádost o povolení sportovní akce Mushing
pod věží – cross Radíkov.
KHS Vám k dané žádosti sděluje:
Volný pohyb na území České republiky je v současné době regulován USNESENÍM VLÁDY
ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. února 2021 č. 127 (dále jen „UV
V bodě IX. uvedené UV č. 127 je určeno Ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo závazné
hygienicko-epidemiologické podmínky pro hromadné akce jinak zakázané v důsledku tohoto
krizového opatření, při jejichž dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele hodných konat, a to
jedná-li se o akce v důležitém státním zájmu nebo významná sportovní utkání nebo soutěže.
Příslušný dokument je dostupný na www.mzcr.cz event. www.vlada.cz.
Provoz sportovišť apod. upravuje USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14.února
2021 č. 126, jež je dostupné na www.mzcr.cz event. www.vlada.cz.
Jak vyplývá z výše uvedeného a s přihlédnutím k tomu, že KHS není ze zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, orgánem, který by povoloval konání akcí a jiných shromáždění,
výstav, slavností, přehlídek, veletrhů apod., KHS v dané věci stanovisko nevydává
a ani nevydává výjimky z vládních usnesení či mimořádných opatření ministerstva
zdravotnictví. V současné době se ČR nachází v nouzovém stavu a KHS nedokáže predikovat
další vývoj v ČR stran hromadných akcí, sportování, volného pohybu apod., jakož i
protiepidemických opatřeních v souvislosti s šířením onemocnění COVID – 19 na úrovni
regionální a celorepublikové.
KHS se domnívá, že Vámi popsaná aktivita není aktivitou - akcí – v důležitém státním zájmu
či významným sportovním utkáním nebo soutěží. Současně Vám sděluje, že není ze zákona
výkladovým orgánem k usnesením Vlády České republiky. Takový výklad zákona mohou
v konkrétních případech provádět pouze soudy České republiky.
S úctou
MUDr. Eva Čehovská
ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví
Rozdělovník:
1. KHS - spis
2. Adresát, e-mail: hanackymushersclub@seznam.cz

