
Strana 1/3 

 

Usnesení č. KŠ/01/2020 

z jednání Krizového štábu Olomouckého kraje ze dne 13.3.2020 

V návaznosti na Usnesení vlády ČR č. 69/2020 Sb., o vyhlášení nouzového stavu pro území 

České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru 

/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne  

12. března 2020 na dobu 30 dnů, svolal hejtman Olomouckého kraje Krizový štáb Olomouckého 

kraje.  

V souvislosti se zajištěním realizace opatření vydaných v Usnesení vlády ČR č. 70., 71., 72., 

73., 74., ze dne 12.3.2020 a 76., 77., 78., 79., 80., 81 ze dne 13.3.2020  

předseda krizového štábu Olomouckého kraje 

NAŘIZUJE 

1. Vedoucímu stálé pracovní skupiny krizového štábu (dále jen SPS KŠ): 

a) za podmínky, že obdrží informace od orgánu ochrany veřejného zdraví o počtech 

osob, u kterých bylo potvrzeno onemocnění COVID-19, předat informace starostům 

obcí v Olomouckém kraji  

Informace pro starosty obcí bude obsahovat tyto údaje: počet osob, správní obvod 

ORP ve kterém se nachází obec pobytu osob. 

Informování bude realizováno jedenkrát denně od 16. 3. 2020 prostřednictvím 

emailových adres obcí.  

Doba trvání: do odvolání 

Odpovídá: vedoucí SPS KŠ / KOPIS HZS 

b) informovat starosty obcí o krizových opatřeních vydaných vládou ČR v souvislosti 

s vyhlášením nouzového stavu na území ČR. Informace bude předávána na 

elektronické adresy obcí a starostům obcí bude odeslána informační SMS zpráva.  

Doba trvání: do odvolání, minimálně po dobu trvání krizového stavu 

Odpovídá: vedoucí SPS KŠ / KOPIS HZS 

2. Starostům obcí zveřejňovat opatření vydaná vládou ČR a krizovými štáby na úředních 

deskách a dalším způsobem v místě obvyklém. 

Doba trvání/termín: do odvolání, minimálně po dobu trvání nouzového stavu  

Odpovídá: starostové obcí  

3. Vedoucím základních složek IZS a vedoucí odborné skupiny sociálních věcí KŠ 

Olomouckého kraje nahlásit tajemníkovi KŠ Olomouckého kraje počty roušek a respirátorů 

skupiny FFP2, které požadují nakoupit nad rámec materiálu zajišťovaného jejich zřizovateli 

nebo Ministerstvem zdravotnictví ČR.   

Doba trvání/termín: pondělí 16. 3. 2020 do 13:00 hod 

Odpovídá: vedoucí základních složek, vedoucí odboru zdravotnictví, vedoucí odboru 

sociálních věci 

 

4. Ředitelce ZZS kraje, aby zajistila doručení odebraného biologického materiálu k transportu 

do laboratoře (Nemocnice Prostějov) v časech denně do 6:00 hod., do 11:30 hod, do 14:00 

hod. Časy se mohou měnit v souladu s aktuální situací.  

Doba trvání: do odvolání  

Odpovídá: ředitelka ZZS kraje 
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5. Tajemníkovi KŠ Olomouckého kraje prověřit, jakým způsobem bude zajištěna komunikace 

s Ústředním krizovým štábem a způsob podávání hlášení o činnosti KŠ Olomouckého kraje. 

Doba trvání/termín: pondělí 16. 3. 2020 do 13:00 hod 

Odpovídá: tajemník KŠ Olomouckého kraje  

 

6. Tajemníkům krizových štábů obcí s rozšířenou působností (dále jen KŠ ORP) zajistit 

odesílání hlášení o činnosti KŠ ORP tajemníkovi KŠ Olomouckého kraje.  

V případě nepřetržitého zasedání stálé pracovní skupiny KŠ ORP vždy k 17:00 hod. 

Nezasedá-li stálá SPS KŠ nepřetržitě, potom po každém zasedání KŠ ORP.    

Doba trvání: do odvolání, minimálně po dobu trvání nouzového stavu 

Odpovídá: tajemníci KŠ ORP 

 

7. Členům KŠ Olomouckého kraje zajistit nepřetržitou připravenost k plnění úkolů KŠ 

Olomouckého kraje v místě určeném předsedou KŠ Olomouckého kraje.  

Doba trvání: do odvolání, minimálně po dobu trvání nouzového stavu 

Odpovídá: členové KŠ Olomouckého kraje 

 

8. Tajemníkovi KŠ Olomouckého kraje zajistit logistické zabezpečení členů KŠ Olomouckého 

kraje a SPS KŠ v době zasedání.  

Doba trvání: do odvolání, minimálně po dobu trvání nouzového stavu 

Odpovídá: tajemník KŠ Olomouckého kraje  

 

9. Odboru sociálních věcí a Odboru školství a mládeže, navrhnout postup, jakým by byla řešena 

situace, kdy by rodiče a zákonní zástupci nemohli vykonávat péči o nezletilé děti z důvodu 

hospitalizace ve zdravotnickém zařízení 

Doba trvání/termín: 18. 3. 2020 

Odpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí, vedoucí odboru školství a mládeže  

 

10. Poskytovatelům sociálních služeb na území Olomouckého kraje uplatňovat požadavky na 

pracovní povinnost dle Usnesení vlády č. 79/2020 Sb., o zajištění poskytování péče v 

zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu KŠ Olomouckého kraje 

cestou vedoucí odboru sociálních věcí.  

Doba trvání/termín: po dobu trvání nouzového stavu 

Odpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí 

 

předseda krizového štábu Olomouckého kraje 

stanovuje režim činností krizového štábu Olomouckého kraje 

1. SPS KŠ bude zasedat v pracovní dny v době od 7:00 do 15:00 hod., v případě naléhavé 

potřeby a zajištění nepřetržitého plnění úkolů, bude svolána SPS KŠ, která bude zasedat 

nepřetržitě. Mimo dobu zasedání SPS KŠ nebo KŠ Olomouckého kraje, zajistí KOPIS 

předávání informací tajemníkovi KŠ Olomouckého kraje a dalším osobám. 

 

2. Další jednání KŠ Olomouckého kraje se uskuteční dne 18.3.2020 od 11:00 hod. 

v budově Krajského úřadu Olomouckého kraje. V případě potřeby bude KŠ 

Olomouckého kraje svolán dle rozhodnutí jeho předsedy.  
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předseda krizového štábu Olomouckého kraje 

doporučuje  

1. Starostům obcí přistupovat k informačním centrům obcí, jako k turistickým 

informačním centrům dle Usnesení vlády č. 80/2020 Sb., o přijetí krizových opatření.  

 

V Olomouci dne 13. 3. 2020 

 

             Ladislav Okleštěk v.r. 

                  hejtman kraje 

předseda krizového štábu Olomouckého kraje  

 

 


