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USNESENÍ 
KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA ČELÁKOVIC 

ze dne 25. února 2021 č. 19 
 

o přijetí opatření k ochraně obyvatel města 
 
 
Krizový štáb města Čelákovic 
 
v návaznosti na přijatá nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem 
v Praze, mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky a krizová opatření 
vlády České republiky z důvodu ohrožení zdraví obyvatel v souvislosti s prokázáním 
koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, v době vyhlášeného nouzového stavu na území 
České republiky,  
 
po projednání přijal opatření k ochraně obyvatel města Čelákovic: 
 

1. Bere na vědomí informaci o ukončení nouzového stavu pro území České republiky 
vyhlášeného dne 14. února 2021 ke dni 27. února 2021 v návaznosti na usnesení Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 18. února 2021 č. 1530 a zároveň bere na 
vědomí návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky s 
prodloužením doby nouzového stavu, a to na dobu končící uplynutím dne 31. března 2021 a 
návrh na revokaci usnesení Poslanecké sněmovny ze dne 18. února 2021 č. 1530 
v návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 24. února 2021 č. 190. 

2. Bere na vědomí informaci starosty o plnění usnesení Rady města Čelákovic ze dne 23. 
února 2021 č. 4/2021/11.1.4. 

3. Souhlasí se zřízením mobilního odběrového místa pro odběry vzorků za účelem prokázání 
viru SARS CoV-2 (COVID-19) obchodních firem MM TESTING, s.r.o., a ORDINACE 
RUZYNĚ, s.r.o., k testování na onemocnění COVID-19, a to nejpozději od 15. března 2021. 

4. Souhlasí s umístěním mobilního odběrového místa pro odběry vzorků za účelem prokázání 
viru SARS CoV-2 (COVID-19) včetně drive-in k testování na onemocnění COVID-19 na 
území města Čelákovic na parkovišti v ulici Sady 17. listopadu v blízkosti objektu Kulturního 
domu Čelákovice, a to jako vlastník pozemků p. č. 715/1, 715/2, 715/3 vedených Katastrálním 
úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ, LV č. 10001, k. ú. 
Čelákovice, obec Čelákovice, kterým je město Čelákovice. 

5. Žádá v návaznosti na usnesení Krizového štábu města Čelákovic č. 19/2021/3 a 19/2021/4 
o součinnost se zřízením a umístěním mobilního odběrového místa pro odběry vzorků za 
účelem prokázání viru SARS CoV-2 (COVID-19) ředitele Technických služeb Čelákovice, 
příspěvková organizace, ředitele Kulturního domu Čelákovice, příspěvková organizace a 
velitele Městské policie Čelákovice. 
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6. Nařizuje zrušit všechny kulturní, sportovní a jiné společenské akce organizované městem 
Čelákovice a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi, a to nejméně do 31. srpna 2021, 
přičemž toto usnesení se nepoužije na akce organizované školami a školskými zařízeními 
v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude-li organizace těchto akcí školami 
a školskými zařízeními možná. 

7. Bere na vědomí rozhodnutí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v 
Praze, týkající se nařízení karantény dětí a pedagogů v Mateřské škole Čelákovice, 
Rumunská 1477, příspěvková organizace, pro třídu Mravenečci, přičemž přerušení provozu 
třídy je stanoveno na dobu nezbytně nutnou, v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-
19.  

8. Bere na vědomí rozhodnutí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v 
Praze, týkající se nařízení karantény dětí a pedagogů v Mateřské škole Čelákovice, Přístavní 
333, příspěvková organizace, pro hlavní budovu školy na adrese Přístavní 333/18 pro třídy 
Žabičky, Berušky a Sluníčka, přičemž přerušení provozu hlavní budovy mateřské školy je 
stanoveno na dobu nezbytně nutnou, v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19.  

9. Bere na vědomí rozhodnutí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v 
Praze, týkající se nařízení karantény dětí a pedagogů v Základní škole Čelákovice, J. A. 
Komenského 414, příspěvková organizace, pro třídu 2. A, přičemž přerušení provozu je 
stanoveno na dobu nezbytně nutnou, v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19.  

10. Ukládá starostovi města a předsedovi Krizového štábu města Čelákovic informovat 
bezodkladně o aktuální situaci v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 na území 
města Čelákovic a přijatých usneseních Krizového štábu města Čelákovic členy 
Zastupitelstva města Čelákovic, tajemníka Městského úřadu Čelákovice, ředitele 
příspěvkových organizací zřízených městem Čelákovice a ředitele společnosti Q – BYT 
Čelákovice, spol. s r.o., a občany města. 

 
Výše uvedená usnesení Krizového štábu města Čelákovic jsou platná dnem jejich zveřejnění a 
účinná od 26. února 2021. 
 
Výše uvedená usnesení Krizového štábu města Čelákovic platí do odvolání. 
 
 
Ing. Josef P á t e k      
předseda Krizového štábu města Čelákovic  
 
Ing. Petr S t u d n i č k a, PhD. 
místopředseda Krizového štábu města Čelákovic 
 
 
 
V Čelákovicích dne 25. února 2021 


