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USNESENÍ č. 4/2021
mimořádné jednání
ze dne 13. února 2021
BRK/04/01/2021 Řešení situace v souvislosti s prokázaným výskytem koronaviru
/označovaným jako SARS CoV-2/ na území České republiky
Žádost hejtmana Olomouckého kraje o vyhlášení nouzového stavu pro území
Olomouckého kraje k odvrácení ohrožení obyvatelstva vzniklého výskytem
nových mutací koronaviru, který způsobuje onemocnění COVID-19
Bezpečnostní rada Olomouckého kraje:
1. s c h v a l u j e důvody pro podání žádosti vládě ČR o vyhlášení nouzového stavu,
které spočívají:
- V současné době denně přibývá v České republice 10.000 nakažených, z toho v
Olomouckém kraji 757 každý pracovní den a 345 denně o víkendu (data za poslední
měsíc).
- Současnou epidemickou situaci zhoršují nové mutace koronaviru, který způsobuje
onemocnění COVID-19 (nové mutace viru).
- Nemocnice se sídlem v Olomouckém kraji jsou s ohledem na epidemickou situace
přetíženy tlakem nových pacientů s nemocí COVID-19, což se negativně projevuje
nedostatkem a přetížeností zdravotnického personálu. V současné době v 5
nemocnicích vypomáhá Armáda České republiky.
o Nemocnice Hranice – vyčleněno 5 osob
o Nemocnice AGEL Přerov – vyčleněno 8 osob
o Nemocnice AGEL Prostějov – vyčleněno 7 osob
o Fakultní nemocnice Olomouc – vyčleněny 4 osoby
- Dodávky vakcín proti nemoci COVID-19 mají značné časové prodlevy oproti původně
stanoveným plánům, kdy kraje nedisponují kompetencí vstupovat do centrálních
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objednávek všech schválených druhů vakcín a jsou v tomto směru zcela závislé na
činnosti státu.
- 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 ji nelze odvrátit běžnou
činností správních úřadů, orgánů kraje a obcí, složek integrovaného záchranného
systému a subjektů kritické infrastruktury.
- Nemožnost nasazení armády a bezpečnostních složek k personálnímu posílení
vyčerpaného zdravotnického personálu.
- Nedostatečný postup krajských hygienických stanic jako orgánů ochrany veřejného
zdraví.
2. d o p o r u č u j e hejtmanovi požádat vládu ČR o vyhlášení nouzového stavu od
15. 2. 2021 od 00:00 hodin na dobu 30 dní.
Přílohy usnesení BRK/04/01/2021:
1. Žádost hejtmana Olomouckého kraje Vládě České republiky o vyhlášení
nouzového stavu pro území Olomouckého kraje
V Olomouci dne 13. 2. 2021
……………………………………

……………………………………

Mgr. Alena Hložková

Ing. Josef Suchánek
hejtman Olomouckého kraje

tajemnice Bezpečnostní rady
Olomouckého kraje
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