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USNESENÍ 

KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA ČELÁKOVIC 

ze dne 30. listopadu 2020 č. 11 

 

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. 2/2020/14, 2/2020/17, 3/2020/15, 

3/2020/16, 5/2020/12, 5/2020/18, 7/2020/6, 8/2020/6, 9/2020/7, 9/2020/8 a 9/2020/9. 

2. Zakazuje ředitelce Základní školy Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková 

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

poskytovat pronájem tělocvičen externím subjektům, a to nejméně do 3. ledna 2021, neboť 

vstup třetích osob (mimo žáků a zaměstnanců) do prostor školy nebo školského zařízení je 

možný dle krizového opatření schváleného usnesením vlády České republiky ze dne 30. 

listopadu 2020 č. 1263 jen v nezbytně nutných případech. 

3. Nařizuje ředitelce Základní umělecké školy Jana Zacha Čelákovice, příspěvková 

organizace, umožnit prezenční výuku za přítomnosti nejvýše 10 žáků, a to s účinností od 7. 

prosince 2020. 

4. Nařizuje ředitelce Městského domu dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace, 

umožnit zájmové vzdělávání za přítomnosti nejvýše 10 účastníků, a to s účinností od 7. 

prosince 2020. 

5. Povoluje řediteli Čelákovické sportovní, příspěvková organizace, pronajímat Sportovní halu 

Vikomt a tělocvičnu při městském bazénu externím subjektům při splnění specifických 

hygienických podmínek, a to s účinností od 3. prosince 2020. 

6. Nařizuje řediteli Čelákovické sportovní, příspěvková organizace, obnovit omezený provoz 

Městského stadionu, a to s účinností od 3. prosince 2020. 

7. Nařizuje řediteli Čelákovické sportovní, příspěvková organizace, obnovit omezený provoz 

Městského bazénu při splnění specifických hygienických podmínek a dodržení maximálního 

počtu osob, a to s účinností od 7. prosince 2020. 
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8. Umožňuje provozovateli Městské sauny Čelákovice obnovit omezený provoz městské sauny 

při splnění specifických hygienických podmínek a dodržení maximálního počtu osob, a to 

s účinností od 3. prosince 2020. 

9. Zakazuje organizovat na území města Čelákovic hromadné akce příspěvkovým organizacím 

zřízených městem Čelákovice bez ohledu na počet účastnících se osob, a to nejméně do 1. 

ledna 2021. 

10. Nařizuje řediteli Městského muzea v Čelákovicích, příspěvková organizace, obnovit 

omezený provoz městského muzea při dodržení maximální kapacity počtu osob v jeden čas 

a maximální velikosti skupin a zajistit prodej propagačních předmětů a suvenýrů za 

zvýhodněnou cenu dle zpracovaného návrhu, a to s účinností od 3. prosince 2020. 

11. Nařizuje ředitelce Městské knihovny Čelákovice, příspěvková organizace, obnovit omezený 

provoz městské knihovny včetně jejích poboček při splnění specifických hygienických 

podmínek a dodržení maximálního počtu osob, a to s účinností od 3. prosince 2020. 

12. Nařizuje odboru správy majetku a investic Městského úřadu Čelákovice obnovit provoz 

rekreační chaty Huť a řediteli Technických služeb Čelákovice, příspěvková organizace, 

obnovit provoz rekreačního objektu Dědov, a to s účinností od 3. prosince 2020. 
13. Ukládá vedoucí odboru pro občanské záležitosti Městského úřadu Čelákovice zabezpečit 

organizaci sňatečných obřadů od 3. prosince 2020 při maximálním počtu 30 účastnících se 

osob. 

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 1. prosince 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 30. listopadu 2020 


