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USNESENÍ 
KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA ČELÁKOVIC 

ze dne 21. března 2022 č. 2 
 
 

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. Zrušuje usnesení Krizového štábu města Čelákovic č. 1/2022/10 a zmocňuje k uzavírání 
smluv o nájmu s osobami s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na 
Ukrajině s datem vydání po 24. únoru 2022 společnost Q – BYT Čelákovice, spol. s r.o. 

2. Bere na vědomí informaci Ministerstva vnitra, že na území města Čelákovic je evidováno ke 
dni 21. března 2022 celkem 243 osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti 
s válkou na Ukrajině, a to ve struktuře: 

Věk/Pohlaví Ženy Muži 
Do 3 let 5 6 
Do 6 let 5 6 
Do 15 let 26 29 
Do 18 let 13 13 
Do 65 let 110 25 
Nad 65 let 3 2 

3. Bere na vědomí informaci o stavu připravenosti objektu „Fontána“ (Rybářská 155, 
Čelákovice) k zajištění ubytování pro válečné uprchlíky z Ukrajiny ke dni 21. března 2022. 

4. Bere na vědomí informaci o počtu přidělených bytů k zajištění ubytování pro válečné 
uprchlíky z Ukrajiny v Domech s pečovatelskou službou v Čelákovicích ke dni 21. března 
2022. 

5. Bere na vědomí informaci o materiální sbírce města Čelákovic, která se uskutečnila dne 2. 
března 2022. 

6. Bere na vědomí informaci o veřejné finanční sbírce města Čelákovic „Humanitární pomoc 
uprchlíkům z Ukrajiny“, která byla zahájena dnem 15. března 2022 na dobu neurčitou a 
probíhá v souladu se souhlasem Středočeského kraje na bankovním účtu č. 123-
6447350207/0100, přičemž finanční prostředky budou použity na výdaje spojené s pobytem 
válečných uprchlíků z Ukrajiny v Čelákovicích. 
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7. Bere na vědomí informaci o jednání předsedy a místopředsedy Krizového štábu města 
Čelákovic na Velvyslanectví Ukrajiny v České republice dne 18. března 2022 v Praze. 

8. Bere na vědomí znění zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti 
s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, zákona 
č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s ozbrojeným konfliktem 
na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a zákona č. 67/2022 Sb., o 
opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny 
vyvolaným invazí vojsk Ruské federace ze dne 17. března 2022. 

9. Doporučuje Zastupitelstvu města Čelákovic zřídit v souladu s § 117 odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, výbor pro národnostní 
menšiny, pokud o to požádá spolek zastupující zájmy národnostní menšiny, i když v územním 
obvodu obce nežije alespoň 10 % občanů obce hlásících se k národnosti jiné než české. 

10. Doporučuje Radě města Čelákovic vyčlenit pro potřeby ubytování válečných uprchlíků 
z Ukrajiny objekt budovy bývalé školy v Sedlčánkách a nevyužité prostory objektu tribuny na 
Městském stadionu v Čelákovicích. 

11. 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. 

12. 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 
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 21. března 2022 


