Martin Půta
hejtman

Liberec 17.03.2020

ROZHODNUTÍ
hejtmana Libereckého kraje
o povinnosti dodávat výrobky za nouzového stavu
č. 7/2020/COV19
Podle ust. § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o hospodářských opatřeních“) a v
návaznosti na § 29 odst. 4 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 za použití zmocnění ad. § 21 odst. 5) zákona č. 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro
krizové stavy, v platném znění,
ukládám povinnost zajistit výrobu, uskladnění a distribuci ústních roušek
Komu:
1.
Statutární město Liberec, sídlo: náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec, identifikační číslo: 00262978
2.
Statutární město Jablonec nad Nisou, sídlo: Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou, identifikační
číslo: 00262340
3.
Město Semily, sídlo: Husova 82, 513 01 Semily, identifikační číslo: 00276111
4.
Město Turnov, sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, identifikační číslo: 00276227
5.
Město Česká Lípa, sídlo: náměstí T.G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa, identifikační číslo: 00260428
6.
Město Frýdlant, sídlo: náměstí T.G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant v Čechách, identifikační číslo:
00262781
7.
Město Tanvald, sídlo: Palackého 359, 468 41 Tanvald, identifikační číslo: 00262587
8.
Město Železný Brod, sídlo: náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod, identifikační číslo: 00262633
9.
Město Jilemnice, sídlo: Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice, identifikační číslo: 00275808
10. Město Nový Bor, sídlo: náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor, identifikační číslo: 00260771
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Povinnost zajistit uskladnění a distribuci ústních roušek, ať již vyrobených občany, spolky či dodaných
podnikatelským subjektem, v daném území obce s rozšířenou působností.
Povinnost zajistit uskladnění a distribuci desinfekce vyrobených či dodaných podnikatelským subjektem,
v daném území obce s rozšířenou působností, nebo na základě rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje.
Povinnost trvá dle tohoto rozhodnutí s účinností ode dne 18. 3. 2020 00.00 hodin do odvolání, nejdéle
však po dobu trvání krizového stavu.
Odůvodnění

Povinnost zajistit výrobu, uskladnění a distribuci ústních roušek v daném území obce s rozšířenou působností
je nařizováno z důvodu naléhavého obecného zájmu žijících v 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 omezení vlastnického práva a náhrad věcné škody vzniklé při činnosti orgánů
provádějících krizová opatření 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.
Za každý jednotlivý případ nesplnění regulačních opatření lze dle § 25a zákona o hospodářských opatřeních,
uložit právnické nebo podnikající fyzické osobě pokutu až do výše 5.000.000 Kč.
Pokud důležité okolnosti brání splnění povinnosti, neprodleně sdělte tuto okolnost k posouzení hejtmanovi kraje
cestou obecního úřadu obce s rozšířenou působností místně příslušnému místu podnikání.
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 18. 03. 2020
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