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       V Čelákovicích dne 7. 1. 2022 

 
 
 

Podkladový materiál předkládají Podkladový materiál zpracovali 
 

……………………………………………… 
Ing. Josef Pátek, 

starosta 
Ing. Petr Studnička, PhD., 

místostarosta I 

 
……………………………………………… 

Ing. Josef Pátek,  
starosta 

Ing. Petr Studnička, PhD., 
místostarosta I  

 
 
 
MATERIÁL Č. 2.1 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 24/2022 DNE 19. 1. 2022 
 
 
Informace o krizovém řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií covid-19 
v období od 6. prosince 2021 do 25. prosince 2021 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Vláda České republiky usnesením ze dne 25. listopadu 2021 č. 1065 vyhlásila nouzový 
stav na celém území České republiky od 26. listopadu 2021 00.00 hod. na dobu 30 
dnů z důvodu ohrožení obyvatel v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru 
(označovaný jako SARS CoV-2) způsobujícího infekční onemocnění covid-19. 
Nouzový stav skončil dnem 25. prosince 2021 23.59 hod., neboť vláda České republiky 
nepožádala Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o jeho prodloužení.  
I nadále je na celém území České republiky vyhlášen stav pandemické pohotovosti 
v souladu s § 1 odst. 3 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii 
onemocnění covid-19 a o změně některých souvisejících zákonů (tzv. pandemický 
zákon), přičemž účinnost tohoto zákona je zatím stanovena do 28. února 2022. 
 
Ve sledovaném období se uskutečnilo 1 jednání Krizového štábu města Čelákovic 
(KŠMČ), a to dne 26. prosince 2021. 
 
Výstupy z jednání KŠMČ byly zveřejňovány na webových stránkách 
www.celakovice.cz, informační desce města, úřední desce Městského úřadu,  
na facebooku Město Čelákovice a rozesílány prostřednictvím aplikace Mobilní rozhlas. 
Vybrané informace byly publikovány ve Zpravodaji města Čelákovic. 
 
Situací ve městě a provozem organizací města se na svých schůzích zabývala 
průběžně Rada města Čelákovic (30. listopadu, 14. prosince, 28. prosince 2021).  

2.1 

Zastupitelstvo města Čelákovic 
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Po každém projednání byl podkladový materiál a usnesení KŠMČ zasíláno na vědomí 
všem zastupitelům města. 
 
Starosta města ustavil osmičlenný KŠMČ dne 25. listopadu 2021 a tím aktivoval 
krizové řízení města, které bylo ukončeno dnem 25. prosince 2021. 
 
Vývoj počtu osob nakažených onemocněním covid-19 na území města Čelákovic je 
uveden níže: 

a) 25. listopadu 2021: 328 (incidence na 100 tis. obyv. 2672,5), 
b) 30. listopadu 2021: 361 (incidence na 100 tis. obyv. 2941,4), 
c) 2. prosince 2021: 371 (incidence na 100 tis. obyv. 3022,9), 
d) 9. prosince 2021: 294 (incidence na 100 tis. obyv. 2395,5), 
e) 15. prosince 2021: 223 (incidence na 100 tis. obyv. 1817,0), 
f) 19. prosince 2021: 86 (incidence na 100 tis. obyv. 700,7). 

 
Od začátku pandemie covid-19, tj. od března 2020, dosáhl podíl počtu nakažených 
osob na území města Čelákovic 20,49 %. V ostatních městech jsou údaje podobné – 
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 21,48 %, Lysá nad Labem 22,68 % a Český Brod 
23,89 %. V rozptylu 20–30 % je 3 058 obcí (celostátní podíl 48,9 %), v rozptylu  
10–20 % je 2 943 obcí (celostátní podíl 47,1 %).  
 
Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Brandýs nad Labem-Stará 
Boleslav dosahovala ke dni 26. prosince 2021 incidence při přepočtu na 100 tis. obyv. 
1 629,56 osob nakažených onemocněním covid-19. Nárůst počtu osob nakažených se 
očekává na počátku roku 2022 především v souvislosti s šířením varianty omikron. 
 

 
Zdroj: ÚZIS, 2021. 
 
Pro všechny subjekty platí i nadále povinnost dodržovat všechna platná krizová 
opatření vlády České republiky (v době trvání nouzového stavu, pokud by byl případně 
vyhlášen) a mimořádná a ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví České 
republiky v rámci stále trvajícího stavu pandemické pohotovosti. 
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VZTAH K ROZPOČTU 
Rozpočet města – krizové řízení 
 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
Zpracovatelé doporučují schválit usnesení Zastupitelstva města č. 24/2022/2.1.1 až 
2.1.4. 
 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
- 
 
 
PŘÍLOHY 
Podkladový materiál pro schůzi Rady města č. 27/2021/11.2 
Podkladový materiál pro schůzi Rady města č. 28/2021/11.1 a 11.2 
Usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 26. prosince 2021 č. 2 
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
Zastupitelstvo města 

2.1.1 bere na vědomí informaci o vyhlášeném nouzovém stavu na území 
České republiky od 26. listopadu 2021 00.00 hod. na dobu 30 dnů do  
25. prosince 2021 23.59 hod.  
2.1.2 se seznámilo v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti 
s pandemií covid-19 s obsahem podkladového materiálu č. 11.2 pro 
schůzi Rady města č. 27/2021 dne 14. 12. 2021. 
2.1.3 se seznámilo v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti 
s pandemií covid-19 s obsahem podkladového materiálu č. 11.1 pro 
schůzi Rady města č. 28/2021 dne 28. 12. 2021. 
2.1.4 bere na vědomí v rámci krizového řízení města Čelákovic 
v souvislosti s pandemií covid-19 usnesení Krizového štábu města 
Čelákovic ze dne 26. 12. 2021 č. 2. 

 
 
 
 
 
 

Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za právní správnost smlouvy  
a návrhu usnesení odpovídá: 

- 
………………………………………… 

- 

- 
……………………………………………… 

- 
 


