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ROZHODNUTÍ

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, jako věcně příslušný orgán ochrarv
veřejného zdraví podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm, a) a m) zákana č.258í2OO0 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně něktených souvisejíoích ákonů, ve mění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákq1
ó.25812000 Sb.") a m'lstně příslušný podle § 69 odst. 2Ákonač.258/2000 Sb., rozhodla podle § 69 odst.
't písm. b) zákona č.258l200a Sb. ve spojení s § 94 odst. 4 zákona č. 258/2000 $b. takto:

Právnické osobě Mateřská škola, Praha 8, Korycan§ká 14, Korycanská 14tgg5,181 00 Praha 8 -
Čimice, ĚO: 60+33eOt, (dále tď ,,účastnk řkání') se v sóuvislósti s nebezpečírm vzniku epidemie
infekčního onemocnění novým koronavirem (201 9-nCoV)

nařizuje
plnit mimořádná opatření pň nebezpečí vzniku epidemie do 22. 10. 2O2a, spočívající v:

- uzavření pracoviště mateřské školy, na adrese Korycanská 121394, í81 00 Praha 8 - Čimice,
integrované třídy.

odůvodnění:
Naákladě skutečnosti, že byldne 14, 10.2a20 v rámciepidemiologického futření zjištěn výskyt2přírpadů
infekční}ro onemocnění novým koronavirem (2019-nCoV) v kolektivu výše uvedeného školského zařuění
a karanténa byla nařízena v zařuení u více než3}a/o dětí a pedagogických pracovnků, včetně zdravotních
sester a dále s přihlédnutínr k cestě přenosu daného iníekčního onemocnění a charakteru školského
zařženÍ, bylo rozhodnuto o přijmutí opatření uvedeného ve výroku rozhodnutí.

Správní orgán uvádí, že odkladný účinek odvolání proti tomuto rozhodnutí dle § 69 odst. 2 zákona
č.25812000 Sb, je vyloučen přímo ze ákona, a to vevětě čtvrté§ 69 odst. 2 ákona ě. 25S/2000 šb..

poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 s 83 ákona č. 500/2004 Sb. odvolat do 15 dnů od doručení
písemného vyhotovení rozhodnutí k Ministerstvu zdravotnictví ČR - hlavnímu hygienikovi ČR, podáním u
Hygienické stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze. Dle § 69 odst. 2 ákona ě 258/2000 Sb.
odvolání nemá odkladný účinek.
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