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USNESENÍ 

KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA ČELÁKOVIC 

ze dne 4. března 2022 č. 1 

 

 

z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu na území České republiky 

 

 

Krizový štáb města Čelákovic 

 

v návaznosti na přijatá usnesení a krizová opatření vlády České republiky 

  

po projednání přijal následující usnesení: 

 

1. Bere na vědomí informaci starosty města o zřízení Krizového štábu města Čelákovic 

v souladu s § 21 odst. 2 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 

některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nutnosti reagovat 

na migrační vlnu velkého rozsahu na území České republiky v souvislosti příchodem 

válečných uprchlíků z Ukrajiny, a to s účinností ke dni 4. března 2022. 

2. Bere na vědomí informaci o jmenování členů Krizového štábu města Čelákovic ve složení: 

a) město Čelákovice – Ing. Josef Pátek, Ing. Petr Studnička, PhD., Ing. Miroslav Opa, Ph.D., 

b) Městský úřad Čelákovice – Ing. Ondřej Přenosil, Bc. Martin Chramosta,  

c) Jednotka sboru dobrovolných hasičů Čelákovice – Jiří Hanzl,  

d) Městská policie Čelákovice – Bc. Marek Drobný, Denis Hýbl. 

3. Konstatuje, že předsedou Krizového štábu města Čelákovic je starosta města Čelákovic Ing. 

Josef Pátek a místopředsedou Krizového štábu města Čelákovic je místostarosta I města 

Čelákovic Ing. Petr Studnička, PhD. 

4. Bere na vědomí informaci o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky od 4. 

března 2022 00:00 hod. na dobu 30 dnů, a to na základě usnesení vlády České republiky ze 

dne 2. března 2022 č. 147. 

5. Souhlasí s poskytováním informací o výstupech Krizového štábu města Čelákovic 

prostřednictvím webových stránek www.celakovice.cz (sekce Ukrajina 2022), oficiálního 

profilu Město Čelákovice na sociální síti Facebook, aplikace Mobilní rozhlas a Zpravodaje 

města Čelákovic. V pravidelném dvoutýdenním intervalu bude informována o bezpečnostní 

situaci na schůzích Rada města Čelákovic, stejně tak bude průběžně informováno na 

zasedáních Zastupitelstvo města Čelákovic. 

6. Ukládá vedoucímu odboru organizačního Městského úřadu Čelákovice sledovat výdaje na 

krizové řízení v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu na území České republiky 

z rozpočtu města Čelákovic. 

http://www.celakovice.cz/
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7. Seznámil se s usneseními Rady města Čelákovic č. 5/2022/11.2 ze dne 22. února 2022 a č. 

6/2022/11.1.1 až 6/2022/11.1.8 ze dne 26. února 2022, která přímo souvisí s aktuálním 

řešením migrační krize velkého rozsahu na území České republiky. 

8. Ukládá vedoucímu odboru správy majetku a investic Městského úřadu Čelákovice 

v návaznosti na vyčlenění objektu „Fontána“ (Rybářská 155, Čelákovice) pro potřeby 

nouzového ubytování pro válečné uprchlíky z Ukrajiny dle usnesení Rady města č. 

6/2022/11.1.3 ze dne 26. února 2022 zajistit stavební připravenost objektu dle usnesení Rady 

města č. 6/2022/11.1.4 ze dne 26. února 2022 a vybavení objektu dle usnesení Rady města 

č. 6/2022/11.1.5 ze dne 26. února 2022 k možnému nastěhování válečných uprchlíků 

z Ukrajiny z humanitárních důvodů. 

9. Bere na vědomí podklad vedoucího odboru správy majetku a investic Městského úřadu 

Čelákovice ve věci vyčlenění ubytovacích kapacit města Čelákovic pro válečné uprchlíky 

z Ukrajiny. 

10. Doporučuje Radě města Čelákovic schválit Kritéria pro přidělování volných bytových 

jednotek ve vlastnictví města Čelákovic pro válečné uprchlíky z Ukrajiny. 

11. Bere na vědomí informaci o potenciálních ubytovacích kapacitách nabízených vlastníky 

nemovitostí na území města Čelákovic. 

12. Zmocňuje Rodinné centrum ROUTA, z. s., ke spolupráci s odborem organizačním a 

odborem správy majetku a investic Městského úřadu Čelákovice ve věci vybavení objektu 

„Fontána“ na adrese Rybářská 155, Čelákovice. 

13. Ukládá ředitelkám a řediteli škol zřízených městem Čelákovice postupovat v návaznosti na 

migrační vlnu velkého rozsahu na území České republiky při zařazování dětí do mateřských 

škol a žáků do základních škol dle informačního materiálu Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy „Vzdělávání ukrajinských dětí v ČR“ z března 2022. 

14. Doporučuje vedoucímu odboru finančního a plánovacího Městského úřadu Čelákovice 

prominout z důvodu mimořádné události platbu místního poplatku z pobytu na území města 

Čelákovic občanům se státní příslušností Ukrajina z důvodu nouzového ubytování, a to od 

24. února 2022 do 30. června 2022. 

15. Bere na vědomí informaci vlády České republiky ve věci přípravy speciálního zákona, který 

má usnadnit přijímání a integraci uprchlíků z Ukrajiny do života v České republice (vydávání 

zvláštních pobytových víz a podmínky udělování dočasné ochrany cizinců, umožnění 

přístupu uprchlíků na pracovní trh, otázky veřejného zdravotního pojištění a sociálního 

zabezpečení, pravidla pro zapojení ukrajinských dětí, žáků a studentů do českého 

vzdělávacího systému, poskytnutí humanitární finanční dávky pro uprchlíky s uděleným 

vízem, solidární příspěvek poskytnutý státem lidem, kteří uprchlíky u sebe ubytují). 

16. Děkuje občanům města Čelákovic a všem dobrovolníkům za projevenou vlnu solidarity, 

poskytnutí pomoci válečným uprchlíkům z Ukrajiny a zapojení do materiální sbírky města 

Čelákovic. 

17. Ukládá vedoucím odborů Městského úřadu Čelákovice, ředitelkám a ředitelům 

příspěvkových organizací zřízených městem Čelákovice a řediteli společnosti Q – BYT 

Čelákovice, spol. s r.o., dodržovat platná usnesení a krizová opatření vlády České republiky, 

není-li příslušná oblast dále upravena usnesením Krizového štábu města Čelákovic. 

18. Ukládá starostovi města a předsedovi Krizového štábu města Čelákovic informovat 

bezodkladně o aktuální situaci v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu na území 

České republiky a přijatých usneseních Krizového štábu města Čelákovic členy 

Zastupitelstva města Čelákovic, tajemníka Městského úřadu Čelákovice, ředitelky a ředitele 
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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 a účinná dnem jejich 

zveřejnění. 

 

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 4. března 2022 


