USNESENÍ
KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA ČELÁKOVIC
ze dne 21. října 2020 č. 5
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. 1/2020/11, 1/2020/26, 1/2020/30,
2/2020/4, 2/2020/22, 3/2020/20, 3/2020/21, 3/2020/22 a 3/2020/23.
2. Bere na vědomí usnesení vlády České republiky ze dne 21. října 2020 č. 1078 ve věci
zákazu volného pohybu osob na celém území České republiky s výjimkami v období od 22.
října 2020 06.00 hod. do 3. listopadu 2020 23.59 hod.
3. Bere na vědomí informaci starosty města týkající se onemocnění COVID-19 o počtu osob
aktivně nakažených (182), o počtu osob vyléčených (81) a o celkovém počtu osob
zasažených (263) na území města Čelákovic a v okolních obcích ke dni 21. října 2020 včetně
jejich časového vývoje od 22. září 2020, které vychází z podkladů Ústavu zdravotnických
informací a statistiky České republiky.
4. Bere na vědomí informace ředitelky Pečovatelské služby Čelákovice, příspěvková
organizace, velitele Městské policie Čelákovice a tajemníka Městského úřadu Čelákovice ve
věci výskytu onemocnění COVID-19 ve vyjmenovaných organizacích.
5. Zakazuje organizátorovi Polabských farmářských trhů pořádání trhů na území města
Čelákovic s účinností od 24. října 2020.
6. Nařizuje ředitelce Městské knihovny Čelákovice, příspěvková organizace, přerušit provoz
městské knihovny s účinností od 22. října 2020.
7. Ukládá vedoucí odboru školství, informací a kultury Městského úřadu Čelákovice ve
spolupráci s ředitelem Kulturního domu Čelákovice, příspěvková organizace, ukončit veškeré
přípravy spojené s akcí „Zahájení adventního času ve městě“ plánované na den 28. listopadu
2020 a zakazuje organizaci této kulturně-společenské akce.
8. Nařizuje řediteli Městského muzea v Čelákovicích, příspěvková organizace, ředitelce
Městské knihovny Čelákovice, příspěvková organizace, řediteli Kulturního domu Čelákovice,
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příspěvková organizace a řediteli Čelákovické sportovní, příspěvková organizace, ve
spolupráci s vedoucí odboru školství, informací a kultury Městského úřadu Čelákovice,
ukončit veškeré přípravy spojené s organizací všech kulturních, sportovních, společenských
a podobných akcí a zakazuje jejich konání bez ohledu na počet účastnících se osob, a to
bez výjimky, nejméně do 1. ledna 2021.
9. Konstatuje, že provoz venkovních dětských, sportovních a workoutových hřišť spadajících
do správy Čelákovické sportovní, příspěvková organizace, není omezen za předpokladu
dodržování specifických hygienických podmínek a maximálního počtu přítomných osob.
10. Konstatuje, že provoz sběrného dvoru separačního a komunálního odpadu a sběrného
místa ve správě Technických služeb Čelákovice, příspěvková organizace, zůstává zachován
ve standardní provozní době, přičemž nesmí být překročen maximální počet přítomných
osob.
11. Konstatuje, že provoz veřejného pohřebiště (hřbitova) ve správě Technických služeb
Čelákovice, příspěvková organizace, zůstává zachován ve standardní provozní době.
12. Nařizuje odboru správy majetku a investic Městského úřadu Čelákovice přerušit provoz
rekreační chaty Huť a řediteli Technických služeb Čelákovice, příspěvková organizace,
přerušit provoz rekreačního objektu Dědov a zakazuje v těchto objektech přítomnost
ubytovaných osob s účinností od 22. října 2020.
13. Doporučuje Radě města Čelákovic v návaznosti na souhlasné stanovisko Zastupitelstva
města Čelákovic ze dne 21. října 2020 na schůzi Rady města Čelákovic konané dne 27. října
2020 přijmout opatření na podporu místních živnostníků a podnikatelů, a to:
a) snížení nájemného v nebytových prostorech města Čelákovic v případě uzavření
provozovny na 1 Kč a v případě omezení provozu provozovny ve výši 50 % za období 3
měsíců – říjen, listopad, prosinec 2020;
b) snížení ceny za inzerci ve Zpravodaji města Čelákovic o 50 % po dobu 6 měsíců, a to od
čísla 11/2020 do čísla 04/2021.
14. Doporučuje členům Rady města Čelákovic organizovat její schůze distančně (on-line)
s účinností od 22. října 2020.
15. Nařizuje předsedovi osadního výboru Sedlčánky a předsedovi osadního výboru Záluží
přerušit činnost osadních výborů a zakazuje pořádat jakékoliv kulturní, sportovní,
společenské a další podobné akce bez ohledu na počet účastnících se osob nejméně do 1.
ledna 2021.
16. Ukládá tajemníkovi Městského úřadu Čelákovice ve spolupráci s vedoucím odboru
organizačního Městského úřadu Čelákovice nakoupit respirátory FFP2 pro zaměstnance
Městského úřadu Čelákovice.
17. Ukládá tajemníkovi Městského úřadu Čelákovice upravit s účinností od 12. října 2020 do 3.
listopadu 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.
18. Ukládá vedoucí odboru pro občanské záležitosti Městského úřadu Čelákovice zabezpečit
organizaci sňatečných obřadů od 22. října 2020 při maximálním počtu 10 účastnících se
osob.
Výše uvedená usnesení Krizového štábu města Čelákovic jsou platná dnem jejich zveřejnění a
účinná od 22. října 2020.
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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 21. října 2020
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