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USNESENÍ 

KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA ČELÁKOVIC 

ze dne 3. února 2021 č. 17 

 

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. Bere na vědomí informaci ředitelky Mateřské školy Čelákovice, Rumunská 1477, 

příspěvková organizace, ze dne 29. ledna 2021 ve věci obnovení provozu třídy Berušek 

v mateřské škole s účinností od 1. února 2021. 

2. Bere na vědomí informaci hejtmanky Středočeského kraje ze dne 2. února 2021 týkající se 

nového webového portálu Středočeského kraje o očkování proti onemocnění COVID-19, 

který je dostupný na adrese https://ockovani.kr-stredocesky.cz. 

3. Bere na vědomí stanovisko organizátora Polabských farmářských trhů ze dne 2. února 2021 

ve věci konání farmářských trhů v sobotu 30. ledna 2021 na části plochy náměstí 5. května 

v Čelákovicích a ztotožňuje se s názorem, že organizace farmářského trhu byla v souladu 

s usnesením vlády České republiky ze dne 28. ledna 2021 č. 78. 

4. Souhlasí v návaznosti na návrh organizátora Polabských farmářských trhů ze dne 2. února 

2021 s přerušením organizace sobotních Polabských farmářských trhů na části plochy 

náměstí 5. května v Čelákovicích s účinností od 6. února 2021, a to na dobu neurčitou. 

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 ředitele 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 4. února 2021. 
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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 3. února 2021 


