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ROZHODNUTÍ
hejtmana Moravskoslezského kraje
o vyčlenění ubytovacích kapacit v Moravskoslezském kraji
Podle ustanovení § 14 odst. 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „krizový zákon“), k provedení usnesení vlády č. 207 ze dne 16. března 2022 o
vyčlenění volných ubytovacích kapacit v krajích, v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu z důvodu nutnosti reagovat
na migrační vlnu velkého rozsahu na území České republiky
ukládám
primátorům/primátorce, starostům/starostkám obcí s rozšířenou působností na území
Moravskoslezského kraje
I.
Vyčlenit bez zbytečného odkladu ubytovací kapacity v dočasném nouzovém přístřeší a v nouzovém ubytování pro účely
ubytování osob přicházejících po dni 24. února 2022 z území Ukrajiny za účelem udělení dočasné ochrany, a to
s přihlédnutím k místním podmínkám, aktuálním potřebám a po předchozí konzultaci s Krajským úřadem
Moravskoslezského kraje.
II.
Bez zbytečného odkladu informovat cestou krizového štábu obce s rozšířenou působností Krizový štáb
Moravskoslezského kraje o nově vyčleněných ubytovacích kapacitách dle bodu I tohoto rozhodnutí,
na e-mail: ks.msk@hzsmsk.cz a ubytovaniukrajina@msk.cz.
III.
Informovat pravidelně dle podmínek a způsobem stanoveným ve smlouvě uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a
obcí s rozšířenou působností o celkovém počtu volných ubytovacích kapacit a o jejich jednotlivé obsazenosti v příslušném
územním obvodě obce s rozšířenou působností.
IV.
Zasílat pravidelně dle podmínek a způsobem stanoveným ve smlouvě uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a obcí
s rozšířenou působností přehled o počtu ubytovaných osob a o počtu dnů v kalendářním měsíci, po které jim bylo v
příslušném územním obvodu obce s rozšířenou působností ubytování zajištěno.
Odůvodnění:
Rozhodnutí se vydává z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu na území České republiky, resp.
Moravskoslezského kraje a k provedení usnesení vlády č. 207 ze dne 16. března 2022 o vyčlenění volných ubytovacích
kapacit v krajích.
Vyčleněním volných ubytovacích kapacit je myšleno vytipování prostor splňujících podmínky pro dočasné nouzové
přístřeší a nouzové ubytování, kdy dočasné nouzové přístřeší se poskytuje v zařízeních, která nejsou běžně určena k
ubytování (například prostory pro sport nebo kulturu), popřípadě byla pro účely dočasného nouzového přístřeší
vytvořena (například stany). V zařízeních pro poskytnutí dočasného nouzového přístřeší se ubytování poskytuje
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ubytované osobě po dobu zpravidla 30 dnů a nouzové ubytování se poskytuje v zařízeních, která zpravidla slouží k
bydlení nebo ubytování (například ubytovny, školská ubytovací zařízení, byty, penziony), popřípadě byla pro účely
nouzového ubytování vytvořena (například montované objekty připojené na infrastrukturu), v zařízeních pro poskytnutí
nouzového ubytování se ubytování poskytuje ubytované osobě zpravidla po dobu 3 měsíců.
V případě zabezpečení nově vyčleněných ubytovacích kapacit splňujících podmínky pro dočasné nouzové přístřeší a
nouzové ubytování je nezbytně nutné poskytnout informace o těchto nových ubytovacích kapacitách a informovat
cestou krizového štábu obce s rozšířenou působností Krizový štáb Moravskoslezského kraje o možnostech využívání
nových ubytovacích kapacit.
Další podrobnosti spolupráce kraje a obcí s rozšířenou působností při naplňování úkolů dle usnesení vlády č. 207 ze dne
16. března 2022 o vyčlenění volných ubytovacích kapacit v krajích budou stanoveny ve smlouvě o spolupráci při zajištění
ubytování, kterou Moravskoslezský kraj uzavře s každou obcí s rozšířenou působností v územním obvodu kraje.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není ve smyslu ustanovení § 38 krizového zákona přípustné odvolání.
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem jeho doručení.

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., v.r.
hejtman Moravskoslezského kraje

Rozdělovník
Obce s rozšířenou působností na území Moravskoslezského kraje

Za správnost vyhotovení odpovídá:

Ing. Danuše Kratochvílová, Ph.D.
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