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V Brně dne 9. října 2020 
 

 

Nařízení  
Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje 

se sídlem v Brně 
č. 4/2020 

 
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) jako správní 
orgán věcně a místně příslušný podle § 69 odst. 2 a § 82 odst. 1 a 2 písm. m) 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.“), postupem podle § 94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. ve 
spojení s § 85 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb. 

 
I. s účinností ode dne 12. října 2020 od 0:00 hodin ruší nařízení mimořádného opatření 

Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně č. 1/2020 vyhlášené 
dne 22. září 2020 pod č. j. KHSJM 54018/2020/BM/PRAV, 
 

II. s účinností ode dne 12. října 2020 od 0:00 hodin ruší nařízení mimořádného opatření 
Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně č. 3/2020 vyhlášené 
dne 1. října 2020 pod č. j. KHSJM 55359/2020/BM/PRAV. 
 

 
 

Čl. I 
Důvod zrušení mimořádných opatření 

 
Nařízením mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně 
č. 1/2020 ze dne 22. září 2020 KHS JmK zakázala na území okresů Brno-město, Brno-venkov 
a Hodonín s účinností ode dne 23. září 2020 od 00:00 hodin pohyb a pobyt všech fyzických osob bez 
ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, na hromadných akcích 
a shromážděních, konaných ve venkovních prostorech s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob 
s výjimkami. 
 
Nařízením mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně 
č. 3/2020 ze dne 1. října 2020 KHS JmK omezila na území Jihomoravského kraje s účinností od 
5. října 2020 od 00:00 hodin provoz vybraných škol a školských zařízení a středisek volného času. 
 
Podle § 94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. platí, že pokud pominuly nebo se změnily důvody pro 
vydání opatření obecné povahy podle odstavce 2, zde nařízení mimořádného opatření, orgán ochrany 
veřejného zdraví je bezodkladně zruší nebo změní. 
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V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky bylo přijato krizové opatření, a to 
usnesením vlády ze dne 8. října 2020 č. 996, kterým se s účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 
hodin reguluje konání hromadných akcí. Dále bylo přijato krizové opatření usnesením vlády ze dne 
8. října 2020 č. 997, kterým se s účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hodin omezuje provoz 
vybraných škol a školských zařízení a středisek volného času. 
 

 
Čl. II 

Platnost 
 

Na základě § 85 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. nabývá toto nařízení platnosti dnem jeho vyhlášení, 
tj. prvním dnem jeho vyvěšení na úřední desce Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se 
sídlem v Brně. Účinnosti nařízení nabývá dne 12. října 2020 od 00:00 hodin.  
 
 

Čl. III 
Poučení 

 
Podle § 85 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., jsou všechny obce s rozšířenou působností nacházející se 
na území Jihomoravského kraje povinny uveřejnit toto nařízení na všech svých úředních deskách, 
a dále zajistit uveřejnění tohoto nařízení i na úředních deskách všech obcí ve správním obvodu, 
pro nějž vykonávají rozšířenou působnost. 
 
 

 

 

 

 

(podepsáno elektronicky) 
 Ing. David Křivánek 
 ředitel 
 Krajské hygienické stanice 
 Jihomoravského kraje se sídlem v Brně 

 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 09. října 2020  
 
Sejmuto dne: 
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