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USNESENÍ 

KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA ČELÁKOVIC 

ze dne 14. dubna 2020 č. 12 

 

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 o prodloužení nouzového stavu pro území České republiky do 30. 

dubna 2020, a to na základě usnesení vlády ČR ze dne 9. dubna 2020 č. 396. 

2. Zrušuje usnesení Krizového štábu města Čelákovic č. 1/2020/12a. a 12b. a č. 2/2020/2a. 

3. Doporučuje tajemníkovi Městského úřadu Čelákovice obnovit úřední hodiny jednotlivých 

odborů Městského úřadu Čelákovice s účinností od 20. dubna 2020, a to takto: pondělí a 

středa v čase 8.00–17.00 hod., v případě podatelny, pokladny a matriky se stanovuje polední 

přestávka v čase 12.00–12.45 hod. Úřední hodiny v pátek jsou po dobu nouzového stavu 

zrušeny. 

4. Bere na vědomí informaci předsedy Krizového štábu města Čelákovic o dokončení plošné 

distribuce alkoholové dezinfekce Anti-COVID pro každého občana se státní příslušností 

Česká republika s trvalým pobytem na území města Čelákovic a pro každého občana s cizí 

státní příslušností s dlouhodobým pobytem na území města Čelákovic o objemu 750 ml, 

která probíhala v období od 29. března do 11. dubna 2020. Od 14. dubna 2020 si mohou 

dezinfekci vyzvedávat i občané s místem trvalého pobytu nám. 5 května 1/11, 250 88 

Čelákovice.  

5. Děkuje Městské policii Čelákovice, Jednotce sboru dobrovolných hasičů Čelákovice, 

zaměstnancům Městského úřadu Čelákovice, zaměstnancům příspěvkových organizací 

zřízených městem Čelákovice, členům Zastupitelstva města Čelákovic, dobrovolníkům a 

obchodním korporacím za poskytnutou pomoc se zajištěním zboží, vybraných služeb a při 

stáčení a následné distribuci alkoholové dezinfekce Anti-COVID občanům města. 

6. Bere na vědomí informaci ředitelky Základní školy Čelákovice, J. A. Komenského 414, 

příspěvková organizace a ředitele Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková 

organizace, o inspekční činnosti prováděné Českou školní inspekcí dne 6. dubna 2020 
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v obou základních školách zřízených městem Čelákovice na téma distančního vzdělávání 

pro potřeby Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

7. Bere na vědomí informaci vedoucí sběrných a separačních dvorů komunálního odpadu 

provozovaných Technickými službami Čelákovice, příspěvková organizace, ze dne 6. dubna 

2020, se kterou se ztotožňuje.  

8. Bere na vědomí informaci předsedy Krizového štábu města Čelákovic o zajištění objednávky 

u společnosti Enaspol a. s., Rtyně nad Bílinou – Velvěty, týkající se 800 l alkoholové 

dezinfekce Anti-COVID, a to pro potřeby organizací města a občany města. 

9. Bere na vědomí informaci předsedy Krizového štábu města Čelákovic o dokončení plošné 

dezinfekce venkovních sportovišť, která byla prováděna společností THECA SOLUTIO, Ltd., 

odštěpný závod, Nelahozeves. 

10. Bere na vědomí informaci místopředsedy Krizového štábu města Čelákovic o dopadu 

pandemie způsobené šířením onemocnění COVID-19 do hospodaření jednotlivých 

organizací města na základě expertních odhadů a sdělení ředitelek a ředitelů těchto 

organizací. 

11. Bere na vědomí informaci místopředsedy Krizového štábu města Čelákovic týkající se 

požadovaného množství alkoholové dezinfekce od jednotlivých organizací města Čelákovic. 

12. Bere na vědomí informaci předsedy a místopředsedy Krizového štábu města Čelákovic 

týkající se návrhu opatření města Čelákovic na podporu občanů, živnostníků a 

podnikatelských subjektů zmírňujících dopady pandemie způsobené šířením onemocnění 

COVID-19 a po projednání v Radě města Čelákovic je doporučuje předložit k posouzení 

Zastupitelstvu města Čelákovic. 

13. Bere na vědomí informaci vedoucího odboru organizačního Městského úřadu Čelákovice 

týkající se nákupu 3D tiskárny Felix Tec4.1 pro tisk ochranných štítů, pro jejíž pořízení bude 

využit v rámci grantového řízení Krizová pomoc Nadace ČEZ, Praha, nadační příspěvek 

vedený pod číslem STC KP20/3664, ve výši 100 % pořizovacích nákladů. 

14. Doporučuje předsedovi Krizového štábu města Čelákovic objednat pro potřeby města 

Čelákovic a jeho organizací generátor ozonu. 

15. 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 15. dubna 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 14. dubna 2020 


