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USNESENÍ 

KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA ČELÁKOVIC 

ze dne 27. března 2021 č. 23 

 

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 usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 26. 

března 2021 č. 1596 ve věci souhlasu s prodloužením nouzového stavu pro území České 

republiky do 11. dubna 2021.  

2. Bere na vědomí informaci o prodloužení nouzového stavu pro území České republiky do 11. 

dubna 2021, a to na základě usnesení vlády České republiky ze dne 26. března 2021 č. 314.  

3. Stanovuje, že veškerá opatření Krizového štábu města Čelákovic přijatá z důvodu 

nouzového stavu, zůstávají nadále v platnosti v rozsahu, v jakém byla přijata, není-li 

stanoveno jinak.  

4. Bere na vědomí informaci starosty města týkající se onemocnění COVID-19 o počtu osob 

aktivně nakažených (228), o počtu osob vyléčených (1 406), o počtu osob zemřelých (25) a 

o celkovém počtu osob zasažených (1 659) na území města Čelákovic ke dni 23. března 

2021 včetně jejich časového vývoje od 3. ledna 2021, které vychází z podkladů Ústavu 

zdravotnických informací a statistiky České republiky. 

5. Konstatuje, že zákaz osobní přítomnosti všech dětí a žáků, přerušení provozu a distanční 

výuka ve školách a školských zařízeních zřízených městem Čelákovice bude trvat nejméně 

do 9. dubna 2021. 

6. Bere na vědomí informaci o přerušení provozu Městské knihovny Čelákovice, příspěvková 

organizace, a to jak hlavní budovy (Na Hrádku 1092), tak obou poboček (V Prokopě 1349, 

Zábranská 133), v období od 22. března 2021 do 1. dubna 2021, z důvodu výskytu 

onemocnění COVID-19. V uvedeném období neprobíhá ani výdej předem objednaných knih. 

Všechny výpůjčky jsou automaticky prodlouženy do 16. dubna 2021, přičemž provoz 

biblioboxu zůstává zachován. 
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7. Žádá ředitele příspěvkových organizací zřízených městem Čelákovice, ředitele společnosti 

Q – BYT Čelákovice, spol. s r.o. a tajemníka Městského úřadu Čelákovice, aby zabezpečili 

z pozice veřejných zaměstnavatelů povinné testování těch zaměstnanců, kterých se týká, ve 

stanovených intervalech a za splnění všech podmínek vyplývajících z mimořádných opatření 

Ministerstva zdravotnictví České republiky a sledovali průběžný vývoj a změny v této agendě. 

8. Bere na vědomí informace o provozu mobilního odběrového místa pro odběry vzorků za 

účelem prokázání viru SARS CoV-2 (COVID-19) – testovacího centra – na území města 

Čelákovic.  

9. Bere na vědomí informace o postupu příprav k zajištění provozu očkovacího centra proti 

onemocnění COVID-19 ve Sportovní hale Vikomt. 

10. Konstatuje, že dětská hřiště, která jsou uzavřena na základě usnesení Krizového štábu 

města Čelákovic č. 20/2021/12, budou otevřena nejdříve při splnění alespoň jednoho z dvou 

níže uvedených předpokladů: 

a. v den, kdy bude obnoven omezený provoz mateřských škol; 

b. poté, kdy počet osob aktivně nakažených onemocněním COVID-19 na území města 

nebude vyšší než 150 (ke dni 23. března 2021 se jedná celkem o 228 osob). 

11. Rozšiřuje usnesení Krizového štábu města Čelákovic č. 3/2020/9 tak, že všechny aktivity 

v rámci projektu „Primární prevence rizikového chování dětí a mládeže II 2020–2022“, který 

je realizován v Základní škole Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace a 

v Základní škole Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace, jsou přerušeny nejméně 

do 30. června 2021, a to bez ohledu na to, zda bude vyhlášen nouzový stav či nařízena 

distanční výuka. 

12. Rozšiřuje usnesení Krizového štábu města Čelákovic č. 4/2020/6 tak, že soutěž „Vyhraj 

projekt“ spojená s aplikací Mobilní rozhlas, která je realizována v Základní škole Čelákovice, 

J. A. Komenského 414, příspěvková organizace a v Základní škole Čelákovice, Kostelní 457, 

příspěvková organizace, je přerušena nejméně do 30. června 2021, a to bez ohledu na to, 

zda bude vyhlášen nouzový stav či nařízena distanční výuka. 

13. Bere na vědomí informaci o organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání v mateřských 

školách a do 1. tříd k základnímu vzdělávání v základních školách distančním způsobem. 

14. Bere na vědomí informaci o výsledku voleb do školských rad obou základních škol zřízených 

městem Čelákovice, které proběhly distančně plně v souladu s dodatkem k volebnímu řádu 

školské rady. 

15. Bere na vědomí informaci o zrušení pietního aktu konaného u příležitosti státního svátku 

dne 8. května 2021 na náměstí 5. května u pomníku padlých. 

16. Bere na vědomí informaci Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro 

Středočeský kraj o stanovení ochranného pásma pro část města (Čelákovice, Sedlčánky) 

v souvislosti s výskytem ptačí chřipky a o nařízení mimořádných veterinárních opatřeních 

k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí chřipky) 

v souvislosti s jejím výskytem v katastrálním území Sedlčánky a o stanovení pásma dozoru 

pro část města (Záluží). 

17. 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. 
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Výše uvedená usnesení Krizového štábu města Čelákovic jsou platná dnem jejich zveřejnění a 

účinná od 28. března 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 27. března 2021 


