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USNESENÍ 

KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA ČELÁKOVIC 

ze dne 25. března 2020 č. 5 

 

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 předsedy Krizového štábu města Čelákovic o zajištění objednávky 

u společnosti ČEPRO, a. s., Praha, týkající se 6 000 l alkoholové dezinfekce Anti-COVID, a 

to pro potřeby organizací města a občany města. 

2. Ukládá předsedovi Krizového štábu města Čelákovic objednat reflexní vesty se znakem 

města a označením „Město Čelákovice – Krizový štáb“ ve variantách a „Město Čelákovice – 

Dobrovolník“ pro jasnou identifikaci osob podílejících se na činnosti Krizového štábu města 

Čelákovic a dobrovolnické činnosti. 

3. Ukládá předsedovi Krizového štábu města Čelákovic objednat alespoň 1 000 ks ochranných 

textilních roušek. 

4. Vyzývá fyzické osoby, které chtějí vykonávat dobrovolnickou činnost, aby se zaregistrovaly 

v databázi dobrovolníků zveřejněné na: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWS6k25EhVXZn1lz-gsrRvMQjM2q-

anK5A0H9e4etF6G1EGg/viewform?fbclid=IwAR2oxfbONzsnFtEAxqqDBML6jhlqT3NEl79L

gkTCqzhDBovxHKVdduntu0Q.  
5. Bere na vědomí informaci České pošty, s. p., ze dne 24. března 2020, ve věci pozastavení 

služby „Roznáška informačních/propagačních materiálů“ po dobu nouzového stavu, 

s výjimkou informačních materiálů, které již byly převzaty k doručení a s výjimkou 

informačních materiálů týkajících se ochrany veřejného zdraví a opatření souvisejících 

s vyhlášením nouzového stavu. 

6. Ukládá vedoucímu odboru organizačního Městského úřadu Čelákovice připravit sestavy pro 

roznosy letáků a informačních materiálů na celém území města Čelákovic v členění dle 

volebních okrsků. 

7. Nařizuje zabezpečit roznos letáku „Praktické informace pro občany města Čelákovic 

k onemocnění COVID-19“ za pomoci města Čelákovic, Městského úřadu Čelákovice, 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWS6k25EhVXZn1lz-gsrRvMQjM2q-anK5A0H9e4etF6G1EGg/viewform?fbclid=IwAR2oxfbONzsnFtEAxqqDBML6jhlqT3NEl79LgkTCqzhDBovxHKVdduntu0Q
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWS6k25EhVXZn1lz-gsrRvMQjM2q-anK5A0H9e4etF6G1EGg/viewform?fbclid=IwAR2oxfbONzsnFtEAxqqDBML6jhlqT3NEl79LgkTCqzhDBovxHKVdduntu0Q
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWS6k25EhVXZn1lz-gsrRvMQjM2q-anK5A0H9e4etF6G1EGg/viewform?fbclid=IwAR2oxfbONzsnFtEAxqqDBML6jhlqT3NEl79LgkTCqzhDBovxHKVdduntu0Q
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Městské policie Čelákovice, Jednotky sboru dobrovolných hasičů Čelákovice a dobrovolníků 

registrovaných v databázi uvedené v usnesení Krizového štábu města Čelákovic č. 5/2020/4, 

a to v termínu 26. – 28. března 2020. 

8. Nařizuje zabezpečit roznos dubnového vydání městského periodika „Zpravodaj města 

Čelákovic“ za pomoci města Čelákovic, Městského úřadu Čelákovice, Městské policie 

Čelákovice, Jednotky sboru dobrovolných hasičů Čelákovice a dobrovolníků registrovaných 

v databázi uvedené v usnesení Krizového štábu města Čelákovic č. 5/2020/4, a to v termínu 

2. – 5. dubna 2020. 

9. Doporučuje ředitelům škol a školských zařízení snížit školné (příspěvek rodičů na 

neinvestiční náklady) v mateřských školách, příspěvek rodičů na náklady školní družiny 

v základních školách, školné v základní umělecké škole (půjčovné zachovat beze změny) a 

cenu za zájmové vzdělávání v městském domě dětí a mládeže, a to po dobu přerušení 

provozu škol a školských zařízení zřízených městem Čelákovice. 

10. Doporučuje ředitelce Městského domu dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace, 

v případě, že nebudou v letním období (hlavní prázdniny) povoleny žádné pobytové a 

vícedenní zotavovací akce, a bude-li to možné, zajistit více příměstských táborů s menším 

počtem účastníků a koordinovat tuto případnou nabídku s ředitelem Čelákovické sportovní, 

příspěvková organizace. 

11. Ukládá místopředsedovi Krizového štábu města Čelákovic aktualizovat kontaktní údaje na 

všechny lékaře a zdravotnická zařízení působící na území města Čelákovic a publikovat je 

v informačním materiálu „Mapa lékařů v Čelákovicích“; stejně tak doporučuje znovu 

publikovat beze změny materiál „Mapa institucí v Čelákovicích“, a to v dostupných 

informačních a komunikačních kanálech. 

12. Ukládá starostovi města a předsedovi Krizového štábu města Čelákovic informovat 

bezodkladně o aktuální situaci v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 na území 

města Čelákovic a přijatých usneseních Krizového štábu města Čelákovic členy 

Zastupitelstva města Čelákovic, tajemníka Městského úřadu Čelákovice, ředitele 

příspěvkových organizací zřízených městem Čelákovice a ředitelku společnosti Q – BYT 

Čelákovice, spol. s r.o., a občany města. 

 

 

Výše uvedená usnesení Krizového štábu města Čelákovic jsou platná dnem jejich zveřejnění a 

účinná od 26. března 2020. 

 

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 25. března 2020 


