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ROZHODNUTÍ
hejtmana Libereckého kraje
o povinnosti poskytnout věcný prostředek za nouzového stavu
č. 14/2020/COV19
Podle ust. § 14 odst. 6) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „krizový zákon“), v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou
ČR dne 12. 3. 2020 k provádění opatření k ochraně veřejného zdraví vydané Ministerstvem zdravotnictví
ČR ze dne 27. března 2020, č.j. MZDR 13719/2020-1/MIN/KAN a ze dne 29.3.2020, č.j. MZDR 13742/20201/MIN/KAN a k provedení ROZHODNUTÍ hejtmana Libereckého kraje o koordinaci poskytování zdravotních
služeb a k provádění opatření k ochraně veřejného zdraví č. 4 ze dne 2. 4. 2020
nařizuji poskytnout věcný prostředek k řešení krizové situace
Komu:
Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace
Se sídlem: Vítězslava Nezvala 87/14, Jablonecké Paseky, 466 02 Jablonec nad Nisou
IČO: 71220011
Co:
vyčlenit třetí nadzemní podlaží oddělení „B“ na adrese Vítězslava Nezvala 87/14, Jablonecké Paseky, 466
02 Jablonec nad Nisou ve správě povinného subjektu pro osoby zařízení s pozitivním výsledkem na přítomnost
koronaviru SARS-CoV-2, zajistit provoz nemovitosti, včetně poskytování nezbytné péče a zásobování dle
tohoto rozhodnutí a dále zajistit, aby tyto prostory byly zřetelně označeny, to vše počínaje dnem 6. dubna 2020
od 12:00 hodin do odvolání, nejdéle však po dobu trvání nouzového stavu. Určení osob pro zajištění náhradní
pobytové péče bude provedeno Krajským úřadem Libereckého kraje – odbor sociálních věcí, dle aktuálních
potřeb a požadavků.
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Odůvodnění
Poskytnutí věcného prostředku je nařizováno z důvodu naléhavého obecného zájmu neodkladného odvrácení
nebezpečí ohrožení životů, zdraví a majetku obyvatel žijících na území Libereckého kraje v souvislosti
s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky a nemožnosti tuto
činnost zajistit smluvně, neboť hrozí nebezpečí z prodlení.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí nelze podat odvolání.
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. To neplatí, bude-li o náhradách uzavřena smlouva mezi Libereckým krajem a povinným
subjektem.
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 obecního úřadu obce s rozšířenou působností místně příslušné trvalému pobytu nebo místu podnikání.
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 3. 4. 2020.
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