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64. mateřská škola Plzeň  
Pod Chlumem 3 
312 00 Plzeň 
 
 

R o z h o d n u t í  
 o ukončení mimořádného opatření 

 
 
 

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále i jen „KHS“) jako 

správní úřad věcně a místně příslušný podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. m) a § 69 

odst. 2 věty třetí 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 § 69 odst. 2 věty první zákona č. 258/2000 Sb.  

 

u k o n č u j e 

 

dnem 23. 2. 2021 od 23:59 hod. mimořádné opatření čj. KHSPL 03119/23/2021, 

ze dne 8. 2. 2021, ve výroku 1., kterým bylo nařízeno uzavření 64. mateřské školy 

Plzeň, na adrese Pod Chlumem 1235/3, 312 00 Plzeň. 

 

Odůvodnění: 

KHS s účinností ode dne oznámení rozhodnutí čj. KHSPL 03119/23/2021 ze dne 

8. 2. 2021 nařídila právnické osobě 64. mateřská škola Plzeň, Pod Chlumem 3, 

příspěvková organizace, Pod Chlumem 1235/3, Doubravka, 312 00 Plzeň, IČO: 

70941505 podle § 69 odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb. uzavření 64. mateřské 

školy Plzeň na adrese Pod Chlumem 1235/3, 312 00 Plzeň. S ohledem na dostatečný 

časový odstup od posledního potvrzeného onemocnění COVID-19 ve výše 

jmenovaném školském zařízení a ukončení karanténních opatření rizikových kontaktů, 

KHS postupem podle § 69 odst. 2 věty první zákona č. 258/2000 Sb. rozhodla 

o ukončení tohoto mimořádného opatření ve výroku 1., kterým bylo pracoviště 

64. mateřské školy na adrese Pod Chlumem 1235/3, 312 00 Plzeň uzavřeno. 



Pokud jde o výrok 2. tohoto mimořádného opatření, tj. nařízení provedení ohniskové 

dezinfekce prostor mateřské školy, šlo o povinnost jednorázovou, která splněním 

zanikla a není tudíž namístě výrok 2. mimořádného opatření čj. KHSPL 

03119/23/2021, ze dne 8. 2. 2021, tímto rozhodnutím rušit. 

 

 

Poučení o odvolání: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), odvolat do 15 dnů ode 

dne oznámení tohoto rozhodnutí. Podle § 86 odst. 1 zákona č. 500/2001 Sb. se 

odvolání podává u Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni. 

Podle § 69 odst. 2 věty předposlední zákona č. 258/2000 Sb. odvolání nemá odkladný 

účinek. 

 

 

 

 

 

 

 

  
       Mgr. Michal Bartoš 
                          ředitel 
         Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje  
         se sídlem v Plzni 
                                                                                           

                                                                                              „otisk úředního razítka“ 
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