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USNESENÍ 

KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA ČELÁKOVIC 

ze dne 14. března 2020 č. 0 

 

o přijetí opatření k ochraně obyvatel města 

 

 
Krizový štáb města Čelákovic 

 

v návaznosti na přijatá mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky a 

krizová opatření vlády České republiky z důvodu ohrožení zdraví obyvatel v souvislosti 

s prokázáním koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, v době vyhlášeného nouzového 

stavu na území České republiky,  

 

po projednání přijal opatření k ochraně obyvatel města Čelákovic: 

 

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 ohrožení zdraví 

obyvatel města v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19, s účinností od 10. března 

2020. 

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

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

Čelákovic Ing. Petr Studnička, PhD. 

3. Bere na vědomí informaci o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky od 12. 

března 2020 od 14:00 hod. na dobu 30 dnů, a to na základě usnesení vlády ČR ze dne 12. 

března 2020 č. 194. 

4. Bere na vědomí informaci o přerušení provozu: 

a. Mateřské školy Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace, Mateřské školy 

Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace a Mateřské školy Čelákovice, 

J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace, a to z rozhodnutí zřizovatele, města 

Čelákovic, s účinností od 11. března 2020; 

b. Základní školy Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace a Základní 

školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace, a to na základě 

mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, s účinností od 11. března 2020; 

c. Základní umělecké školy Jana Zacha Čelákovice, příspěvková organizace a 

Městského domu dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace, a to 

z rozhodnutí zřizovatele, města Čelákovic, s účinností od 11. března 2020; 
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d. Kulturního domu Čelákovice, příspěvková organizace, a Městského muzea 

v Čelákovicích, příspěvková organizace, a zrušení všech akcí, a to z rozhodnutí 

zřizovatele, města Čelákovic, s účinností od 13. března 2020; 

e. Městské knihovny Čelákovice, příspěvková organizace, a to na základě krizového 

opatření vlády ČR, a zrušení všech akcí, s účinností od 13. března 2020. 

f. Čelákovické sportovní, příspěvková organizace, a to na základě krizových opatření 

vlády ČR, s účinností od 13. března 2020. 

5. Bere na vědomí informaci o omezení provozu Technických služeb Čelákovice, příspěvková 

organizace, a to na základě krizového opatření vlády ČR, s účinností od 13. března 2020. 

6. Bere na vědomí informaci o zákazu návštěv v Domech s pečovatelskou službou 

provozovaných Pečovatelskou službou Čelákovice, příspěvková organizace, a to na základě 

mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, s účinností od 10. března 2020. 

7. Seznámil se s pokynem ředitelce Pečovatelské služby Čelákovice, příspěvková organizace, 

zavést nově poskytovanou službu nákupu potravin pro překonání karanténního období, 

s účinností od 11. března 2020. 

8. Seznámil se se sdělením organizátora Polabských farmářských trhů o zrušení konání trhů 

na náměstí 5. května v Čelákovicích po dobu platnosti mimořádných a krizových opatření, 

s účinností od 14. března 2020. 

9. Seznámil se se sdělením nájemce Městské sauny o přerušení provozu, s účinností od 13. 

března 2020. 

10. Odkládá na neurčito slavnostní akt „Ocenění vybraných pedagogických pracovníků u 

příležitosti Dne učitelů“ v souvislosti s připomenutím odkazu 350 let Učitele národů J. A. 

Komenského organizovaný městem Čelákovice. 

 

 

Výše uvedená usnesení Krizového štábu města Čelákovic platí do odvolání. 

 

 

Ing. Josef P á t e k     Ing. Petr S t u d n i č k a, PhD. 

předseda Krizového štábu města Čelákovic místopředseda Krizového štábu města Čelákovic 

 

 

 

 

V Čelákovicích dne 14. března 2020 


