USNESENÍ
KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA ČELÁKOVIC
ze dne 8. října 2020 č. 2
o přijetí opatření k ochraně obyvatel města

Krizový štáb města Čelákovic
v návaznosti na přijatá nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem
v Praze, 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. Zrušuje usnesení Krizového štábu města Čelákovic č. 1/2020/18, 1/2020/22 a 1/2020/25.
2. Bere na vědomí informaci starosty města týkající se onemocnění COVID-19 o počtu osob
aktivně nakažených, o počtu osob vyléčených a o celkovém počtu osob zasažených na
území města Čelákovic a v okolních obcích ke dni 8. října 2020 včetně jejich časového vývoje
od 22. září 2020, které vychází z podkladů Ústavu zdravotnických informací a statistiky
České republiky.
3. Bere na vědomí krizové opatření Ministerstva vnitra ze dne 8. října 2020 č. 994 a krizová
opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 8. října 2020 č. 995, 996, 997 a 998 schválená
usneseními vlády České republiky dne 8. října 2020.
4. Ukládá tajemníkovi Městského úřadu Čelákovice upravit s účinností od 12. října 2020 do 30.
října 2020 rozsah úředních hodin Městského úřadu Čelákovice na dva dny v týdnu po dobu
pěti hodin, a to takto:
a) pondělí v čase 8.00–13.00 hod.;
b) středa v čase 12.00–17.00 hod.
5. Doporučuje předsedovi komise Rady města Čelákovic, předsedkyni pracovní skupiny Rady
města Čelákovic a předsedkyni a předsedovi výborů Zastupitelstva města Čelákovic
organizovat jejich schůze a zasedání distančně (on-line), a to nejméně do 31. října 2020.
6. Bere na vědomí informaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, že dny 26.–27. října
2020 budou vyhlášeny jako dny volna, po kterých následuje státní svátek 28. října 2020 a
podzimní prázdniny ve dnech 29.–30. října 2020 a doporučuje všem organizátorům v období
od 24. října 2020 do 31. října 2020 na území města Čelákovic nepořádat žádné kulturní,
sportovní a jiné společenské akce bez ohledu na počet účastnících se osob.
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7. Nařizuje ředitelce Základní školy Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková
organizace a řediteli Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace,
upravit výuku žáků 1. stupně (např. plavání) a zajistit výuku žáků 2. stupně v rámci
omezeného provozu v období od 12. října 2020 do 23. října 2020 tak, aby se osobně na
vzdělávání neúčastnila v jednotlivém týdnu vždy jedna polovina tříd (distanční vzdělávání),
přičemž u druhé poloviny tříd bude zajištěna osobní přítomnost žáků ve škole (prezenční
vzdělávání).
8. Nařizuje ředitelce Základní školy Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková
organizace a řediteli Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace, zrušit
pronájmy tělocvičen a dalších prostor v budovách škol, a to bez ohledu na počet účastnících
se osob v období od 12. října 2020 do 25. října 2020.
9. Nařizuje ředitelce Základní umělecké školy Jana Zacha Čelákovice, příspěvková
organizace, umožnit v období od 12. října 2020 do 23. října 2020 při omezeném provozu
školy individuální výuku žáků v základní umělecké škole (tj. jeden učitel a jeden žák).
10. Nařizuje ředitelce Městského domu dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace,
přerušit provoz městského domu dětí a mládeže a zrušit všechny akce bez ohledu na počet
účastnících se osob v období od 12. října 2020 do 25. října 2020.
11. Nařizuje řediteli Kulturního domu Čelákovice, příspěvková organizace, přerušit provoz
kulturního domu a zrušit všechny akce bez ohledu na počet účastnících se osob v období od
12. října 2020 do 31. října 2020.
12. Nařizuje ředitelce Městské knihovny Čelákovice, příspěvková organizace, zrušit všechny
akce bez ohledu na počet účastnících se osob v období od 12. října 2020 do 31. října 2020.
13. Nařizuje řediteli Městského muzea v Čelákovicích, příspěvková organizace, přerušit provoz
městského muzea a zrušit všechny akce bez ohledu na počet účastnících se osob v období
od 12. října 2020 do 31. října 2020.
14. Nařizuje řediteli Čelákovické sportovní, příspěvková organizace, přerušit provoz Městského
bazénu Čelákovice v období od 9. října 2020 do 25. října 2020 a přerušit provoz Sportovní
haly Vikomt od 12. října 2020 do 25. října 2020.
15. Nařizuje ředitelce Pečovatelské služby Čelákovice, příspěvková organizace, vydat zákaz
návštěv klientů v Domech s pečovatelskou službou na adrese Kostelní 26 a Na Hrádku 462
s účinností od 12. října 2020, a to do odvolání.
16. Nařizuje ředitelce Pečovatelské služby Čelákovice, příspěvková organizace, zavést
poskytování služby nákupu potravin v maximální výši 1 000 Kč a vyzvednutí léků v lékárně
nebo u ošetřujícího lékaře pro následující skupiny osob zdržující se na území města
Čelákovic:
a) v nařízené karanténě či izolaci;
b) starší 65 let;
c) zdravotně postižené, které jsou držiteli průkazů TP, ZTP a ZTP/P;
a to s účinností od 12. října 2020 vždy v pracovní dny v čase od 8.00 do 16.00 hod.
17. Nařizuje nájemci Městské sauny Čelákovice přerušit provoz městské sauny v období od 9.
října 2020 do 25. října 2020.
18. Doporučuje Radě města Čelákovic prominout platbu nájemného za dobu přerušeného
provozu Městské sauny Čelákovice.
19. Ukládá vedoucí odboru školství, informací a kultury Městského úřadu Čelákovice provést
všechna opatření vedoucí ke zrušení společenské akce – slavnosti „Výroční cena města
Čelákovic 2020“ konané dne 28. října 2020 a konstatuje, že Výroční cena města Čelákovic
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2020 bude jejímu laureátovi Mgr. Miloši Bukačovi udělena na zasedání Zastupitelstva města
Čelákovic konaném dne 21. října 2020.
20. Zrušuje pietní akt s kulturním programem za účasti veřejnosti konaný u příležitosti státního
svátku 28. října 2020 na náměstí 5. května v Čelákovicích a konstatuje, že věnec za město
Čelákovice k pomníku padlým bude položen jen za účasti starosty a místostarostů města.
21. Ukládá starostovi města zahájit průběžnou dezinfekci veřejných prostor na území města
Čelákovic, a to především autobusových zastávek, laviček a venkovních sportovních a
dětských hřišť s účinností od 12. října 2020.
22. Ukládá vedoucí odboru pro občanské záležitosti Městského úřadu Čelákovice zabezpečit
organizaci sňatečných obřadů od 19. října 2020 při maximálním počtu 30 účastnících se
osob.
23. Nařizuje všem organizátorům kulturních, sportovních, společenských a náboženských akcí
řídit se při jejich organizaci krizovými opatřeními schválenými usneseními vlády České
republiky ze dne 8. října č. 995 a 996.
24. Ukládá všem ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Čelákovice a ředitelce
společnosti Q – BYT Čelákovice, spol. s r.o., zveřejňovat všechna usnesení Krizového štábu
města Čelákovic vždy na internetových stránkách příslušné organizace a aktuální usnesení
Krizového štábu města Čelákovic na viditelném veřejně přístupném místě příslušné
organizace (zpravidla u vchodu do budovy).
25. 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 9. října 2020.
Výše uvedená usnesení Krizového štábu města Čelákovic platí do odvolání.

Ing. Josef P á t e k
předseda Krizového štábu města Čelákovic
Ing. Petr S t u d n i č k a, PhD.
místopředseda Krizového štábu města Čelákovic

V Čelákovicích dne 8. října 2020
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