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USNESENÍ 

KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA ČELÁKOVIC 

ze dne 5. října 2020 č. 1 

 

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 starosty města o zřízení Krizového štábu města Čelákovic 

v souladu s § 21 odst. 2 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 

některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, z důvodu ohrožení zdraví 

obyvatel města v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19, s účinností ke dni 5. října 

2020. 

2. Bere na vědomí informaci o jmenování členů Krizového štábu města Čelákovic ve složení: 

a) město Čelákovice – Ing. Josef Pátek, Ing. Petr Studnička, PhD., Ing. Miroslav Opa, Ph.D., 

b) Městský úřad Čelákovice – Ing. Ondřej Přenosil, Bc. Martin Chramosta,  

c) Jednotka sboru dobrovolných hasičů Čelákovice – Jiří Hanzl,  

d) Městská policie Čelákovice – Bc. Marek Drobný, Denis Hýbl. 

3. Konstatuje, že předsedou Krizového štábu města Čelákovic je starosta města Čelákovic Ing. 

Josef Pátek a místopředsedou Krizového štábu města Čelákovice je místostarosta I města 

Čelákovic Ing. Petr Studnička, PhD. 

4. Bere na vědomí informaci o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky od 5. 

října 2020 00:00 hod. na dobu 30 dnů, a to na základě usnesení vlády České republiky ze 

dne 30. září 2020 č. 957. 

5. Seznámil se s výstupy Bezpečnostní rady města Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi, 

obecního úřadu obce s rozšířenou působností, do jehož správního obvodu spadá i město 

Čelákovice, ze dne 24. září 2020 a 1. října 2020. 

6. 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 5. října 2020 včetně jejich časového vývoje 
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od 22. září 2020, které vychází z podkladů Ústavu zdravotnických informací a statistiky 

České republiky. 

7. Souhlasí s poskytováním informací o výstupech Krizového štábu města Čelákovic pro 

fyzické osoby a právnické osoby prostřednictvím webových stránek www.celakovice.cz 

(sekce Opatření města – COVID-19, podzim 2020), oficiálního profilu Město Čelákovice na 

sociální síti Facebook, aplikace Mobilní rozhlas a Zpravodaje města Čelákovic. 

V pravidelných dvoutýdenních intervalech bude informována o vývoji pandemické situace na 

svých schůzích Rada města Čelákovic, stejně tak bude průběžně informováno na 

zasedáních Zastupitelstvo města Čelákovic. 

8. Bere na vědomí informaci vedoucího odboru organizačního Městského úřadu Čelákovice ve 

věci množství zásob dezinfekce (cca 1 200 l) a roušek (3 100 ks jednorázových a 2 200 ks 

látkových) ve vlastnictví města Čelákovic ke dni 5. října 2020. 

9. Ukládá vedoucímu odboru finančního a plánovacího Městského úřadu Čelákovice zpracovat 

rozpočtové opatření pro schůzi Rady města Čelákovic konanou dne 13. října 2020 a vyčlenit 

částku ve výši 200 000 Kč z rezervy rozpočtu města Čelákovic 2020 na krytí výdajů 

spojených s krizovým řízením města Čelákovic, a to v členění 100 000 Kč – služby, 100 000 

Kč – materiál.  

10. Bere na vědomí informaci tajemníka Městského úřadu Čelákovice o úplném zrušení 

úředních hodin Městského úřadu Čelákovice vždy v pátek, a to do odvolání. 

11. Doporučuje předsedovi osadního výboru Sedlčánky a předsedovi osadního výboru Záluží 

omezit činnost osadních výborů, a to zejména v omezení pořádání kulturních, sportovních a 

společenských akcí do 31. prosince 2020. 

12. Nařizuje vedoucím zaměstnancům organizací, v jejichž objektu je sídlo volební místnosti, 

provést po skončení 2. kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky konaného ve dnech 

9.–10. října 2020 dezinfekci prostor volební místnosti před tím, než budou využívány pro 

standardní účely. 

13. Schvaluje nákup 1 ks ozonizéru pro potřeby Městského úřadu Čelákovice. 

14. Ukládá předsedovi redakční rady Zpravodaje města Čelákovic zveřejnit ve Zpravodaji města 

Čelákovic č. 11/2020 aktualizovanou verzi letáku „Praktické informace pro občany města 

Čelákovic k onemocnění COVID-19“. 

15. Bere na vědomí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 17. 

září 2020 č. j. MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN týkající se zákazu pohybu a pobytu osob bez 

ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) s účinností od 18. září 2020. 

16. Bere na vědomí nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze 

ze dne 18. září 2020 č. 5/2020 týkající se zákazu pohybu a pobytu všech fyzických osob bez 

ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) s příslušnými výjimkami s účinností od 21. 

září 2020. 

17. Bere na vědomí nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze 

ze dne 1. října 2020 č. 7/2020 týkající se omezení provozu a zákazu osobní přítomnosti žáků 

na základním uměleckém vzdělávání a omezení provozu a zákazu osobní přítomnosti dětí, 

žáků, studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání v období od 5. října 2020 do 18. 

října 2020. 

18. Bere na vědomí v návaznosti na usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 5. října 

2020 č. 1/2020/17 omezení provozu Základní umělecké školy Jana Zacha Čelákovice, 

příspěvková organizace a Městského domu dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková 

organizace, v období od 5. října 2020 do 18. října 2020. 

http://www.celakovice.cz/
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19. Bere na vědomí informaci, že v případě nutnosti zabezpečení náhradního školního 

stravování ve školách zřízených městem Čelákovice, zajistí tuto službu společnost Ekolandia 

s.r.o., Čelákovice. 

20. Ukládá starostovi města oslovit organizátory Polabských farmářských trhů na náměstí 5. 

května v Čelákovicích s žádostí o dodržování pravidel provozování trhů v souladu 

s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 2. října 2020 č. 

j. MZDR 20581/2020-12/MIN/KAN dle čl. I písm. d). 

21. Nařizuje ředitelce Městské knihovny Čelákovice, příspěvková organizace, řediteli Kulturního 

domu Čelákovice, příspěvková organizace, řediteli Čelákovické sportovní, příspěvková 

organizace a nájemci Městské sauny Čelákovice dodržovat pravidla pro zajištění provozu 

organizace v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví České republiky 

ze dne 2. října 2020 č. j. MZDR 20581/2020-12/MIN/KAN dle čl. I písm. e), i), m) a o). 

22. Nařizuje všem organizátorům kulturních, sportovních, společenských a náboženských akcí 

řídit se při jejich organizaci krizovým opatřením schváleným usnesením vlády České 

republiky ze dne 30. září 2020 č. 958. 

23. Nařizuje vedoucí odboru pro občanské záležitosti Městského úřadu Čelákovice a 

koordinátorce seniorských aktivit města Čelákovic ve spolupráci s ředitelkou Pečovatelské 

služby Čelákovice, příspěvková organizace, zrušit organizaci všech akcí určených pro 

seniory, které jsou financovány či spolufinancovány z rozpočtu města Čelákovic do 31. 

prosince 2020. 

24. Doporučuje ostatním organizátorům akcí určených pro seniory zrušit jejich pořádání do 31. 

prosince 2020. 

25. Souhlasí s přípravou akce „Výroční cena města Čelákovic 2020“ konané dne 28. října 2020 

beze změn, avšak vyhrazuje si právo nejpozději do 15. října 2020 nařídit úpravu programu 

společenské akce, a to včetně úplného zrušení akce, a to tak, aby byly splněny podmínky 

vyplývající ze všech podzákonných právních předpisů souvisejících s onemocněním COVID-

19. 

26. Souhlasí s přípravou akce „Zahájení adventního času ve městě“ konané dne 30. listopadu 

2020 beze změn, avšak vyhrazuje si právo nejpozději do 2. listopadu 2020 nařídit úpravu 

programu kulturní akce, a to včetně úplného zrušení akce, a to tak, aby byly splněny 

podmínky vyplývající ze všech podzákonných právních předpisů souvisejících 

s onemocněním COVID-19. 

27. Doporučuje ředitelce Mateřské školy Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace, 

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

Mateřské školy Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace, ředitelce 

Základní školy Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace, řediteli Základní 

školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace, ředitelce Základní umělecké školy 

Jana Zacha Čelákovice, příspěvková organizace a ředitelce Městského domu dětí a mládeže 

Čelákovice, příspěvková organizace, omezit zásadně organizaci akcí s účastí zákonných 

zástupců dětí a žáků a další veřejnosti ve vnitřních prostorech škol a školských zařízení do 

31. prosince 2020. 

28. Ukládá vedoucí odboru školství, informací a kultury Městského úřadu Čelákovice zpracovat 

dodatek k Volebnímu řádu školské rady ze dne 4. srpna 2005 při základních školách 

zřízených městem Čelákovice pro volební období 2021–2023, a to tak, aby volba z řad 

zákonných zástupců byla možná distančně (on-line) bez osobní přítomnosti zákonných 
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zástupců žáků ve vnitřních prostorech škol a předložit tento dodatek na schůzi Rady města 

ke schválení. 

29. Konstatuje, že všem zaměstnancům (pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům) škol 

a školských zařízení na území města Čelákovic bude distribuováno 10 ks respirátorů 

FFP2/osoba, které budou na základě usnesení vlády České republiky ze dne 5. října 2020 

distribuovány prostřednictvím Hasičského záchranného sboru krajům a hlavnímu městu 

Praze, které je následně rozešlou do škol a školských zařízení. 

30. Doporučuje řediteli Kulturního domu Čelákovice, příspěvková organizace, ředitelce Městské 

knihovny Čelákovice, příspěvková organizace, řediteli Městského muzea v Čelákovicích, 

příspěvková organizace a řediteli Čelákovické sportovní, příspěvková organizace, omezit 

pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí do 31. prosince 2020. 

31. 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 6. 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 5. října 2020 


