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USNESENÍ 
KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA ČELÁKOVIC 

ze dne 16. května 2022 č. 6 
 
 

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 vnitra, že na území města Čelákovic je evidováno 
ke dni 16. května 2022 celkem 458 osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti 
s válkou na Ukrajině, a to ve struktuře: 

Věk/Pohlaví Ženy Muži 
Do 3 let 10 8 
Do 6 let 13 14 
Do 15 let 42 48 
Do 18 let 17 19 
Do 65 let 209 65 
Nad 65 let 10 3 

2. Bere na vědomí informaci vedoucí odboru školství, informací a kultury Městského úřadu 
Čelákovice o počtu dětí začleněných do mateřských škol, žáků začleněných do základních 
škol a základní umělecké školy a účastníků začleněných do zájmového vzdělávání v 
městském domě dětí a mládeže zřízených městem Čelákovice, kteří mají status válečného 
uprchlíka z Ukrajiny ke dni 15. května 2022: 
Škola/Školské zařízení Celkový počet 

dětí/žáků/účastníků 
Počet dětí/žáků 

z Ukrajiny 
Podíl vál. uprchlíků 

z Ukrajiny v % 
MŠ J. A. Komenského 156 4 2,6 
MŠ Přístavní 100 0 0,0 
MŠ Rumunská 170 3 1,8 
ZŠ J. A. Komenského 698 25 3,6 
ZŠ Kostelní 669 41 6,1 
ZUŠ Jana Zacha 802 3 0,4 
MDDM  1 153 10 0,9 
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3. Bere na vědomí informaci ředitelky Mateřské školy Čelákovice, Rumunská 1477, 
příspěvková organizace, o využití adaptační skupiny ke dni 15. května 2022. 

4. Seznámil se s dopisem ministra pro místní rozvoj ve věci výzvy k dotačnímu programu 
„Ukrajina – rozšíření ubytovacích kapacit“, a to prostřednictvím oprav bytů a nebytových 
prostor. 

5. Bere na vědomí v rámci krizového řízení města, že díky zlepšené epidemické situaci 
schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky ukončení stavu pandemické 
pohotovosti v souvislosti s šířením infekčního onemocnění covid-19 ke dni 4. května 2022. 

6. 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 16. května 2022 


