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USNESENÍ 
KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA ČELÁKOVIC 

ze dne 18. dubna 2022 č. 4 
 
 

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 Ministerstva pro místní rozvoj o zveřejnění dotačního Programu: 
Ukrajina – rozšíření veřejných ubytovacích kapacit č. 1/2022/117D741. 

2. Ukládá věcně příslušným odborům Městského úřadu Čelákovice posoudit možnosti podání 
žádosti o dotaci na základě zveřejněné výzvy do Programu dle usnesení Krizového štábu 
města Čelákovic č. 4/2022/1. 

3. Bere na vědomí informaci Ministerstva vnitra, že na území města Čelákovic je evidováno 
ke dni 18. dubna 2022 celkem 367 osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti 
s válkou na Ukrajině, a to ve struktuře: 

Věk/Pohlaví Ženy Muži 
Do 3 let 8 8 
Do 6 let 10 12 
Do 15 let 34 44 
Do 18 let 18 15 
Do 65 let 164 43 
Nad 65 let 8 3 

4. Bere na vědomí informaci o využití bytů válečnými uprchlíky z Ukrajiny v objektu Fontána 
(Rybářská 155), v bytech vlastněných městem Čelákovice a v Domech s pečovatelskou 
službou v Čelákovicích ke dni 18. dubna 2022 a o postupu prací v objektu budovy bývalé 
školy v Sedlčánkách (Mírové náměstí 45). 

5. Bere na vědomí informaci vedoucí odboru školství, informací a kultury Městského úřadu 
Čelákovice o počtu dětí začleněných do mateřských škol a žáků začleněných do základních 
škol zřízených městem Čelákovice ke dni 12. dubna 2022, přičemž se jedná o 4 děti 
v mateřských školách a 63 žáků v základních školách. V základní umělecké škole jsou 
začleněni 3 žáci. 
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6. Bere na vědomí informaci Středočeského kraje ve věci Postupu obcí ve Středočeském 
kraji při zajištění nouzového ubytování a nároku na kompenzační příspěvek v souvislosti se 
zajištěním ubytování pro válečné uprchlíky z Ukrajiny včetně nutnosti registrace kapacit 
v databázi HUMPO. 

7. Ukládá věcně příslušným odborům Městského úřadu Čelákovice postupovat v souladu 
s usnesením Krizového štábu města Čelákovic č. 4/2022/6. 

8. Ukládá místostarostovi I poskytovat průběžně informace o řešení migrační vlny velkého 
rozsahu v souvislosti s invazí vojsk Ruské federace na Ukrajinu kronikáři města pro 
zpracování textů v Kronice města Čelákovic za rok 2022. 

9. 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 18. dubna 2022 


