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USNESENÍ 

KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA ČELÁKOVIC 

ze dne 27. června 2022 č. 9 

 

 

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 27. června 2022 celkem 479 osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti 

s válkou na Ukrajině, a to ve struktuře: 

Věk/Pohlaví Ženy Muži 

Do 3 let 8 9 

Do 6 let 13 14 

Do 15 let 43 43 

Do 18 let 17 20 

Do 65 let 222 76 

Nad 65 let 10 4 

2. Bere na vědomí informaci, že Ministerstvo vnitra udělilo ke dni 26. června 2022 dočasnou 

ochranu celkem 382 617 osobám. 

3. Bere na vědomí informaci o využití objektů a bytových jednotek ve vlastnictví města 

Čelákovic pro potřeby válečných uprchlíků z Ukrajiny, a to ke dni 27. června 2022. 

4. Bere na vědomí informaci o ukončení trvání nouzového stavu z důvodu nutnosti reagovat 

na migrační vlnu velkého rozsahu na území České republiky ke dni 30. června 2022 23.59 

hod. 

5. Ukládá předsedovi Krizového štábu města Čelákovic a místopředsedovi Krizového štábu 

města Čelákovic zpracovat Souhrnnou hodnotící zprávu o činnosti Krizového štábu města 

Čelákovic v období od 4. března 2022 do 30. června 2022. 

6. Nařizuje předsedovi Krizového štábu města Čelákovic a místopředsedovi Krizového štábu 

města Čelákovic předložit Souhrnnou hodnotící zprávu o činnosti Krizového štábu města 

Čelákovic v období od 4. března 2022 do 30. června 2022 k projednání na schůzi Rady 

města konané dne 12. července 2022 a rovněž na nejbližším zasedání Zastupitelstva 

města. 
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7. Zrušuje všechna dosud platná usnesení Krizového štábu města Čelákovic, přičemž 

konstatuje, že pro všechny subjekty v dalším postupu jsou směrodatná rozhodnutí věcně a 

místně příslušných orgánů při řešení migrační vlny velkého rozsahu na území České 

republiky. 

8. Bere na vědomí informaci starosty města a předsedy Krizového štábu města Čelákovic o 

ukončení činnosti Krizového štábu města Čelákovic ke dni 30. června 2022. 

9. Děkuje všem občanům a subjektům, kteří pomáhají řešit migrační vlnu velkého rozsahu 

v souvislosti s agresí Ruské federace na Ukrajině, a všem, kteří přispěli do materiálové 

nebo veřejné finanční sbírky města Čelákovic. 

10. Děkuje všem členům Zastupitelstva města Čelákovic, zaměstnancům Městského úřadu 

Čelákovice, veliteli a strážníkům Městské policie Čelákovice, veliteli a dobrovolným 

hasičům Jednotky sboru dobrovolných hasičů Čelákovice, ředitelkám a ředitelům a 

zaměstnancům všech příspěvkových organizací zřízených městem Čelákovice, řediteli a 

zaměstnancům společnosti Q – BYT Čelákovice, spol. s r.o., za pomoc a součinnost městu 

Čelákovice při zvládání migrační vlny velkého rozsahu na území České republiky za 

operativní spolupráci s Krizovým štábem města Čelákovic. 

11. Vyslovuje zvláštní poděkování spolku RODINNÉ CENTRUM ROUTA, z. s., za 

mimořádnou a rozsáhlou pomoc a součinnost městu Čelákovice při řešení migrační vlny 

velkého rozsahu na území České republiky. 

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 27. června 2022 


