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Vážený pane premiére,
na základě doporučení Bezpečnostní rady Olomouckého kraje ze dne 13. 2. 2021 (číslo
usnesení BRK/04/01/2021/) a s ohledem na skutečnost, že Poslanecká sněmovna
Parlamentu ČR dne 11. 2. 2021 odmítla prodloužit nouzový stav, vyhlášený ve Sbírce
zákonů č. 391/2020 usnesením Vlády České republiky ze dne 30. 9. 2020 č. 957, jsem
nucen Vás v souladu s ustanovením § 3 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém
řízení a o změně některých zákonů, v platném znění (dále také „krizový zákon“),
POŽÁDAT
o vyhlášení nouzového stavu dle čl. 5 a čl. 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb.,
o bezpečnosti České republiky, v platném znění, na dobu 14 dní od 15. 2. 2021.
Důvodem mé žádosti je skutečnost, že současná epidemická situace a intenzita ohrožení
způsobená nemocí COVID-19 v Olomouckém kraji je natolik závažná, že dle mého názoru
a názoru Bezpečnostní rady Olomouckého kraje prokazatelně dosahuje značného
rozsahu. Vzhledem ke skutečnosti, že také není možné účelně a efektivně odvrátit vzniklé
ohrožení v rámci stavu nebezpečí, jsem v souladu s ustanovením § 3 odst. 5 krizového
zákona nucen učinit tuto žádost. Podle sdělení ministra zdravotnictví ze dne 13. 2. 2021
se analytici shodují na tom, že současná epidemiologická situace v České republice je
kritická. Zcela prokazatelně dochází denně k přímému ohrožení lidských životů a zdraví
občanů pobývajících na území Olomouckého kraje, což bezpochyby nelze považovat za
nic jiného, nežli za intenzitu ohrožení značného rozsahu. Značný rozsah epidemické
situace odůvodňuji následujícími skutečnostmi:
 V současné době přibývá v České republice v průměru 10.000 nakažených osob
koronavirem COVID-19 za den, z toho v Olomouckém kraji činí denní hodnota
nakažených v průměru 378 osob za každý den, kdy data jsou uváděna za
posledních 8 dní od 5. 2. 2021.
 Mimo šíření „původního“ koronaviru COVID-19 je nutné v co největší míře
eliminovat šíření nových mutací koronaviru (např. jihoafrická, britská), které
současnou epidemickou situaci každým dnem prokazatelně zhoršují s ohledem
např. na rychlost jejich šíření.



Nemocnice se sídlem v Olomouckém kraji jsou v důsledku epidemické situace
přetíženy tlakem nových pacientů s nemocí COVID-19, což vede k dlouhodobě
neúnosnému přetěžování zdravotnického personálu. Zdravotnický personál
nemocnic navíc čelí šíření koronaviru v první linii, přičemž i tato skutečnost přispívá
k nedostatku nemocničního personálu.

 Při absenci nouzového stavu není možné ve zrychleném režimu objednávat
realizaci dalších očkovacích center a očkovacích míst a jejich vybavení k zajištění
provozu.
 Rozsah epidemie způsobené nemocí COVID-19 je takový, že intenzita ohrožení
dosahuje značného rozsahu a nelze ji odvrátit běžnou činností správních úřadů,
orgánů kraje a obcí, složek integrovaného záchranného systému a subjektů kritické
infrastruktury.
 Nedostatečný postup krajských hygienických stanic, jako orgánů ochrany veřejného
zdraví.
V neposlední řadě je nutné zdůraznit, že dle současné právní úpravy nemají hejtmani
krajů v dané situaci jiný právní nástroj, než je stav nebezpečí, který se ale na současnou
situaci prokazatelně nehodí, a to s ohledem na již zmiňovanou skutečnost, že intenzita
ohrožení života a zdraví občanů Olomouckého kraje dosahuje značného rozsahu.
Ohrožení epidemickou situací, respektive ohrožení životů a zdraví občanů navíc přesahuje
hranice jednotlivých krajů a je velice obtížné, až možná nereálné, tento přesah
jednotlivých krajských území kontrolovat, přičemž se domnívám, že pro tuto situaci je
z hlediska efektivity nutné, aby byla řízena centrálně nad úrovní jednotlivých krajů.
Vážený pane premiére, prosím Vás tedy o zvážení všech uvedených argumentů a žádám
o neprodlené vyhlášení nouzového stavu, nejlépe pro území celé České republiky.
S úctou
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