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Žádost o podání vysvětlení podle § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
Dne 23.03.2021 bylo na Krajskou hygienickou stanici Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích
(dále jen „KHS“) dle § 64 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o
nich (dále jen ,,zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich“), doručeno usnesení Městského
úřadu Hořovice (č.j.: S-MUHO/1163/2021VVP) o předání oznámení o skutečnostech, které by
mohly nasvědčovat spáchání přestupku podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a
o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Uvedené oznámení se týká údajného nedodržování mimořádného opatření Ministerstva
zdravotnictví České republiky č.j.: MZDR 15757/2020-45/MIN/KAN ze dne 26. února 2021, pokud
jde o povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo
obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu), naplňující minimálně všechny technické
podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných
norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující
minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC
(dále jen ,,ochranný prostředek dýchacích cest“), který brání šíření kapének na veřejně přístupných
místech v zastavěném území obce.
Nesplnění povinnosti uložené mimořádným opatřením, konkrétně povinnosti uložené v čl. I, bodu 1.
písm. b), (zákaz pohybu a pobytu na veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, bez
ochranného prostředku dýchacích cest), se dle předmětného oznámení a uvedených příloh měl
dopustit pan Jana Šinágl, datum narození 09.12.2021, trvale bytem Bratří Nejedlých 335, 267 53
Žebrák, dne 03.03.2021 v 9:00 hodin, před budovou Krematoria v Pardubicích, Pod Břízkami 990,
530 02 Pardubice, neboť se měl pohybovat na veřejně přístupném místě v zastavěném území obce
bez ochranného prostředku dýchacích cest:
https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/10933-s-plk-v-v-josefem-musilem-se-rozloucila-jen-jehorodina.html

Jelikož se oznámení týká možného porušování mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
České republiky č.j.: MZDR 15757/2020-45/MIN/KAN ze dne 26. února 2021, žádá Vás KHS
v souladu s § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, za účelem
prověření oznámení, o podání písemného vysvětlení k tomuto oznámení, a to v termínu do
10.05.2021.
S pozdravem
Mgr. Lukáš Kristl
zástupce ředitele KHS
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