
HLAVNÍ MĚSTo PRAHA
PRIMÁToR HLAVNÍrĺo vĺĚsrA PRAHY

RozHoDNUTĺ
PRIMÁToRA HLAVľĺno nłĚsrł PRAHY

o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území hl. m. Prahy
za nouzového stavu ze dne 17. bŕezna 2020 č,.2l202otcov19

Podle ust. $ 14 odst. 4 písm. h) zákona Ö,.24ot2ooo Sb', o krizovém řÍzení a o změně
někteých zákonů, ve znéní pozdějŠích předpisů, (dále jen ,,krizový zákon.)
a v souvislosti s nouzovým stavem, kteý byl vyhlášen Vládou ČR ze ane 7z. března
2020 ć,.194.

nařizuji
zákąz vstüpu' pobytu a pohybu veřejnosti bez ochranných

prostředků dýchacích cest (roušky' respirátory, šátky, šály a
obdobné tkaniny)

do prostředků veřejné hromadné dopravy, provozoven, jejichŽ provoz je povolen
i za nouzového stavu, sociálních a zdravotnických zařizeni, sídel orgánů veŕejné moci,
správnĺch orgánťl a integrovaného záchranného systému, škobkých zařízéní, pošt,
!ékáre-n, a na nástupiště určená k nástupu a rĺýstupu osob z prostřeôků veřejné silniění
a dräżni dopravy (nenĹli vymezení prostoru nástupiště zŕejmé, nebo nenĹli viditelným
znaěením takov'ý prostor jinak vymezen, pokládá se za nástupiště veřejně přístupný
prostor o šířce 5 m a délce 30 m před a 5 m za oznaćníkem zastávky ve směru j1zdý
dopravního prostředky)' a to na území hl. m. Prahy,

počínaje dnem í8. 03. 202o od 12:00 do odvolání, nejdéle však po dobu trvání
krizového stavu.

osoby jsou povinny podřídit se pokynů orgánů krizového ŕizení a příslušníků
bezpečnostních sborů a ozbrojených sil, provádějících střeŽenía kontrolu.

odůvodnění
zá\? vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezeném místě nebo území je nařizován
z důvodu naléhavého obecného zĄmu neodkladného odvrácení nebezpéěí ohroŽení
Životů,. zdraví a majetku obyvatel žqících v územi, pro které je vyhlášen výše uvedený
krizový stav'

Poučení
Protitomuto rozhodnutí nelze podat odvolání.

Při poskytování náhrad věcné Škody vzniklé při ěinnosti orgánŮ provádějících krizová
opatření se postupuje podle ustanovení $ 35 a $ 36 křzové'ho zákóna' PeněŽní
náhradu je povinen vyplatit orgán krĺzového}ízení, kténý o omezení práva nebo uloŽení
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povinnosti rozhodl. Peněżní náhrada se vyplácĺ do 6 měsíců od ukoněení nebo zrušení
krizového stavu, v jehož důsledku vznikl nárok na peněŽní náhradu.

V přĺpadě nesplnění povinností stanovených tĺmto rozhodnutím, lze ulożit pokutu dle
ust. $ 34 krizového zákona aE do rnýše 20.000,- Kě.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1 7. března 2o2o.
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MUDr. Zdeněk Hřib

primátor hlavnĺho města Prahy
otisk úředního razítka se státním znakem

Vyvěšeno dne
hlavnĺho města Prahy

Vyvěšeno dne

Předáno dne

v hodin na úřední desce Magistrátu

hodin na úřednĺ desce úřadu městskév

V

informaěnĺch prostředcích
hodin ke zveřejnění v hromadných


