ROZHODNUTÍ
hejtmana Olomouckého kraje o koordinaci při zajištění ubytovacích kapacit v
dočasném nouzovém přístřeší a nouzovém ubytování
ze dne 14. 4. 2022 č. 2/2022/UKR (Č.j.: KUOK 41485/2022)
Podle § 14 odst. 3 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „krizový zákon“) a usnesení vlády České
republiky č. 207 ze dne 16. března 2022 o vyčlenění volných ubytovacích kapacit v krajích,
ve znění usnesení vlády České republiky č. 235 ze dne 23. 3. 2022 (dále jen „usnesení
vlády“), jako orgán krizového řízení koordinující nouzové ubytování v podmínkách
Olomouckého kraje
I.

ukládám

starostům obcí s rozšířenou působností ve spolupráci se starosty obcí ve správním
obvodu obcí s rozšířenou působností při zajištění zařízení, v nichž budou ubytovány
osoby přicházející z území Ukrajiny za účelem udělené dočasné ochrany v termínu od
14. dubna 2022:
1. Zajistit v souladu s usnesením vlády ubytovací kapacity a provoz zařízení dočasného
nouzového přístřeší a nouzového ubytování a v případě dočasného nouzového přístřeší
i základní vybavení a zásobování těchto zařízení pro účely ubytování osob
přicházejících po dni 24. února 2022 z území Ukrajiny za účelem udělení dočasné
ochrany, s podáním informace o celkovém počtu zajištěných volných ubytovacích
kapacit ve struktuře a formátu stanovených v příloze č. 2 usnesení vlády odesláním na
email: ubytovani@olkraj.cz. V předmětu zprávy uvádět „UBYTOVACÍ KAPACITY
UKRAJINA“.
2. Zajistit provedení šetření na místě v dočasném nouzovém přístřeší/nouzovém
ubytování do 14 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy o zajištění ubytovací kapacity
v každém ubytovacím zařízení a následně vždy ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od
posledního šetření, se zaměřením na dodržování povinností stanovených smlouvou a
také zajistit řádné plnění povinnosti související s podáním informace do 7 kalendářních
dnů od provedení šetření na místě (dle vzorového formuláře uvedeného v příloze č. 1
tohoto rozhodnutí) odesláním na email: ubytovani@olkraj.cz. V předmětu zprávy uvádět
„VÝSTUPY ŠETŘENÍ UBYTOVÁNÍ UKRAJINA“.
II.

ukládám

Krajskému úřadu Olomouckého kraje
1. Zajistit proces uzavírání smluv s poskytovateli ubytovacích zařízení.
2. Zajistit proces úhrady nákladů poskytovatelům ubytování.
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 14. 4. 2022 a ruší rozhodnutí č. 1/2022/UKR ze dne
30. 3. 2022.
Ing. Josef Suchánek
hejtman

Přílohy:
1. ORP záznam o šetření na místě
2. Metodické doporučení pro územní samosprávné celky Zajištění ubytovací kapacity v
obcích a krajích pro osoby přicházející z území Ukrajiny podle usnesení vlády č. 207 ze
dne 16. března 2022 o vyčlenění volných ubytovacích kapacit v krajích
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