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USNESENÍ 

KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA ČELÁKOVIC 

ze dne 1. dubna 2020 č. 8 

 

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 člena představenstva společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s., 

Praha, týkající se kvality pitné vody. Koronavir SARS CoV-2, způsobující nemoc COVID-19, 

se nešíří prostřednictvím kohoutkové pitné vody, neboť je vysoce citlivý na chlor a UV záření, 

kterým se pitná voda nepřetržitě ošetřuje. 

2. Konstatuje, že město Čelákovice, které je ze 100 % zásobováno pitnou vodou z vodního 

zdroje Káraný, není ohroženo v plynulém zásobování pitnou vodou. 

3. Akceptuje rozhodnutí ředitele Technických služeb Čelákovice, příspěvková organizace, 

týkající se omezení ve sběrných a separačních dvorech komunálního odpadu platných od 1. 

dubna 2020, která spočívají v následujících opatřeních – provoz určen pouze pro občany 

města Čelákovic, povinnost mít zakrytá ústa a nos, dodržovat rozestupy min. 2 m, přítomnost 

max. 5 osob a personálu v ohraničeném areálu, zákaz vstupu do vnitřních prostor v areálu, 

zákaz odevzdávání odpadu podnikajícími subjekty a občany z jiných obcí a měst.  

4. Ukládá místopředsedovi Krizového štábu města Čelákovic oslovit nejpozději do 3. dubna 

2020 ředitele všech příspěvkových organizací zřízených městem Čelákovice a ředitelku 

společnosti Q – BYT Čelákovice, spol. s r.o., a shromáždit podklady s ekonomickým 

vyčíslením dopadů současné pandemie do rozpočtů jednotlivých příspěvkových organizací 

a do hospodaření obchodní korporace a zároveň predikovat vliv na příspěvek zřizovatele a 

rozpočet města Čelákovic 2020. 

5. 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. 
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Výše uvedená usnesení Krizového štábu města Čelákovic jsou platná dnem jejich zveřejnění a 

účinná od 2. 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 1. dubna 2020 


