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USNESENÍ 

KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA ČELÁKOVIC 

ze dne 25. května 2020 č. 20 

 

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,  

 

po projednání přijal opatření k ochraně obyvatel města Čelákovic: 

 

1. Zrušuje usnesení Krizového štábu města Čelákovic č. 1/2020/13a., 1/2020/21, 3/2020/1, 

3/2020/3, 5/2020/4, 10/2020/3, 16/2020/3, 17/2020/10, 17/2020/11 a 17/2020/16. 

2. Děkuje Nohejbalovému oddílu TJ Spartak Čelákovice, z. s. a spolku czela.net z. s., za 

pořízení 3 generátorů ozonu pro potřeby města Čelákovic a příspěvkových organizací 

zřízených městem Čelákovice. 

3. Nařizuje vedoucímu odboru organizačního Městského úřadu Čelákovice ukončit distribuci 

alkoholové dezinfekce Anti-COVID v prostorách podatelny Městského úřadu Čelákovice ke 

dni 27. května 2020. 

4. Nařizuje vedoucímu odboru organizačního Městského úřadu Čelákovice ukončit provoz 

mincovního automatu „Čelákovický rouškomat“ ke dni 27. května 2020, přičemž roušky bude 

možné nadále zakoupit v pokladně Městského úřadu Čelákovice. 

5. Děkuje firmě Jaromír Posel, nápojové automaty, Stará Boleslav, za bezplatné zapůjčení 

mincovního automatu. 

6. Doporučuje vedoucímu odboru organizačního Městského úřadu Čelákovice zahájit práce 

na aktualizaci dokumentu „Plán krizové připravenosti města Čelákovic“, a to v návaznosti na 

Souhrnnou hodnotící zprávu o činnosti Krizového štábu města Čelákovic v období od 10. 

března 2020 do 9. června 2020. 

7. Ukládá předsedovi osadního výboru Sedlčánky a předsedovi osadního výboru Záluží obnovit 

činnost osadních výborů s účinností od 1. června 2020, přičemž doporučuje neorganizovat 

žádné hromadné akce pro veřejnost do 31. srpna 2020 a poté je organizovat za předpokladu 

splnění stanovených specifických hygienických podmínek. 

8. Ukládá ředitelce Mateřské školy Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace, 

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

školy Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace, zabezpečit omezený 

provoz mateřských škol při splnění stanovených specifických hygienických podmínek dle 
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platných opatření Ministerstva zdravotnictví a metodických pokynů Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy a obnovit běžný provoz, jakmile to bude možné. 

9. Ukládá ředitelce Základní školy Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace 

a řediteli Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace, zabezpečit 

omezený provoz základních škol při splnění stanovených specifických hygienických 

podmínek dle platných opatření Ministerstva zdravotnictví a metodických pokynů 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a obnovit běžný provoz, jakmile to bude možné. 

10. Ukládá ředitelce Základní umělecké školy Jana Zacha Čelákovice, příspěvková organizace, 

zabezpečit omezený provoz základní umělecké školy při splnění stanovených specifických 

hygienických podmínek dle platných opatření Ministerstva zdravotnictví a metodických 

pokynů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a obnovit běžný provoz, jakmile to bude 

možné, nejdříve však od 1. září 2020. 

11. Ukládá ředitelce Městského domu dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace, 

zabezpečit omezený provoz městského domu dětí a mládeže při splnění stanovených 

specifických hygienických podmínek dle platných opatření Ministerstva zdravotnictví a 

metodických pokynů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a obnovit běžný provoz, 

jakmile to bude možné, nejdříve však od 1. září 2020.  

12. Nařizuje zabezpečit roznos vydání městského periodika „Zpravodaj města Čelákovic“ od č. 

6/2020 v rámci služby „Roznáška informačních/propagačních materiálů“ Českou poštou, s. 

p., s účinností od 1. června 2020. 

13. Doporučuje zástupkyni ředitelky Pečovatelské služby Čelákovice, příspěvková organizace, 

zabezpečovat službu „Nákup potravin/vyzvednutí léků“ pro určené skupiny osob na území 

města Čelákovic do 30. června 2020. 

14. 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. května 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. května 2020 


