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ROZHODNUTÍ 

V řízení podle § 67 odst. 1  zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů,  ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), rozhodla Hygienická stanice     
hl. m. Prahy (dále jen „HSHMP“), jako orgán příslušný podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a l) zákona 
takto:  
 

Mateřské škole Litvínovská 490, Litvínovská 490/52, 190 00 Praha 9, IČ:70920362, se ruší 
protiepidemická opatření, která byla stanovena v souvislosti s výskytem salmonelózy u dětí a 
personálu a nařízena rozhodnutím č.j. HSHMP 19785/2019 ze dne  9. 4. 2019. 
 

Odůvodnění: 
 

Rozhodnutím č.j. HSHMP 19785/2019  ze dne 9. 4. 2019 bylo Mateřské škole Litvínovská 490, 
Litvínovská 490/52, 190 00 Praha 9, IČ:70920362, (dále jen ,,MŠ“),   nařízeno v souvislosti s výskytem 
epidemie salmonelózy u dětí a personálu MŠ realizovat  protiepidemická opatření k zamezení šíření 
infekčního onemocnění.  

Vzhledem k tomu, že od 17.4.2019 nebyl zaznamenán žádný nový případ salmonelózy u dětí ani 
personálu MŠ, ruším protiepidemická opatření  stanovená výše uvedeným rozhodnutím, kromě bodu 7. 
uvedeného ve  výroku rozhodnutí.  
 Nadále tedy platí, že  děti, u kterých byla laboratorně potvrzena S. enteritidis, se nebudou do zjištění 
negativního výsledku kultivačního vyšetření stolice účastnit kurzů plavání. Protiepidemická opatření  
uvedená v ostatních bodech výroku jsou zrušena. 

     
 
                                          

Poučení o odvolání: 
Podle § 81 a násl. správního řádu lze proti tomuto rozhodnutí podat do patnácti dnů ode dne jeho 

oznámení odvolání k Ministerstvu zdravotnictví ČR prostřednictvím Hygienické stanice hl. m. Prahy. 
Proti výroku o vyloučení odkladného účinku se podle § 85 odst. 4 správního řádu nelze odvolat. 
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