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ROZHODNUTÍ
hejtmana Moravskoslezského kraje
o povinnosti poskytnout věcný prostředek za nouzového stavu
Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č. 194, o vyhlášení nouzového stavu,
k provedení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2020 k ochraně obyvatelstva a
prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2, za
účelem zajištění nezbytné zdravotní péče a další nezbytné zdravotní služby podle zákona č. 372/2011 Sb., o
zdravotních službách a o podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších
předpisů o osoby uvedené v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví,
podle ustanovení § 14 odst. 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
nařizuji
společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec, IČ 26865858, zapsané v Obchodním
rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 2911

I.
poskytnout věcný prostředek k řešení krizové situace
a to, budovu C, druhé a první patro, budovu B (JIP a interní lůžkové oddělení) a jejich technické zázemí,
nacházející se v areálu nemocnice v Bílovci,
ve kterém máte povinnost vyčlenit prostor s kapacitou 100 lůžek s odpovídajícím personálním zabezpečením
pro umístění oddělených osob, jimž jsou poskytovány sociální služby na území Moravskoslezského kraje, u
kterých se prokázalo onemocnění COVID-19 a zajistit, aby tyto prostory byly zřetelně označeny.
II.
Věcný prostředek dle bodu I. jste povinni poskytnout počínaje dnem 17. dubna 2020 od 7:00 hodin do
odvolání, a to v rozsahu 50 lůžek. Ostatní lůžka do počtu dle bodu I. budou vyčleňována dle aktuálních potřeb
a se souhlasem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
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Odůvodnění:
Rozhodnutí se vydává z důvodu naléhavého obecného zájmu ohrožení životů a zdraví obyvatel v souvislosti
s trváním výše uvedeného krizového stavu. Toto opatření se vydává s cílem zamezit šíření onemocnění COVID19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není ve smyslu ustanovení § 38 krizového zákona přípustné odvolání.
Ve vyčleněných prostorách a na vyčleněných lůžkách je ten, komu je ukládáno poskytnutí věcného prostředku,
povinen poskytovat nezbytnou zdravotní péči a další nezbytné zdravotní služby podle zákona č. 372/2011 Sb., o
zdravotních službách a o podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších
předpisů.
Při poskytování náhrad za poskytnutí věcných prostředků a náhrad věcné škody vzniklé při uložení povinnosti
poskytnout věcné prostředky se postupuje podle ustanovení § 35 a § 36 krizového zákona. Peněžní náhradu je
povinen vyplatit orgán krizového řízení, který o omezení práva nebo uložení povinnosti rozhodl. Peněžní
náhrada se vyplácí do 6 měsíců od ukončení nebo zrušení krizového stavu, v jehož důsledku vznikl nárok na
peněžní náhradu.
V případě nesplnění povinností stanovených tímto rozhodnutím, lze uložit pokutu dle ust. § 34a krizového
zákona až do výše 3.000.000,- Kč.
Pokud důležité okolnosti brání splnění povinnosti, neprodleně sdělte tuto okolnost k posouzení hejtmanovi kraje
cestou Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava. Kontaktní osoba:
Ing. Tomáš Gebauer, tel. 595 622 136, e-mail: tomas.gebauer@msk.cz
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem jeho doručení.

„otisk razítka kraje“

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., v. r.
hejtman Moravskoslezského kraje

Za správnost vyhotovení: Mgr. Martin Vymětal, LL.M.
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