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USNESENÍ 

KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA ČELÁKOVIC 

ze dne 22. listopadu 2020 č. 9 

 

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 usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 19. 

listopadu 2020 č. 1353 ve věci souhlasu s prodloužením nouzového stavu pro území České 

republiky do 12. prosince 2020. 

2. Bere na vědomí informaci o prodloužení nouzového stavu pro území České republiky do 12. 

prosince 2020, a to na základě usnesení vlády České republiky ze dne 20. listopadu 2020 č. 

1195. 

3. Stanovuje, že veškerá opatření Krizového štábu města Čelákovic přijatá z důvodu 

nouzového stavu, zůstávají nadále v platnosti v rozsahu, v jakém byla přijata, není-li 

stanoveno jinak. 

4. Bere na vědomí informaci starosty města týkající se onemocnění COVID-19 o počtu osob 

aktivně nakažených (249), o počtu osob vyléčených (227) a o celkovém počtu osob 

zasažených (476) na území města Čelákovic a v okolních obcích ke dni 19. listopadu 2020 

včetně jejich časového vývoje od 22. září 2020, které vychází z podkladů Ústavu 

zdravotnických informací a statistiky České republiky. 

5. Seznámil se se stanoviskem krizové manažerky Krajské hygienické stanice Středočeského 

kraje se sídlem v Praze ve věci rozdílného statistického výkaznictví mezi údaji Ústavu 

zdravotnických informací a statistiky České republiky, Ministerstva zdravotnictví České 

republiky a portálu Seznam.cz, přičemž podkladem pro krajskou hygienickou stanici jsou 

údaje z Informačního sytému infekčních nemocí (ISIN). 

6. Zrušuje usnesení Krizového štábu města Čelákovic č. 3/2020/8, 3/2020/11, 3/2020/12, 

5/2020/5, 6/2020/8 a 7/2020/4. 
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7. Umožňuje ředitelce Městské knihovny Čelákovice, příspěvková organizace, zajistit provoz 

městské knihovny bezkontaktně nebo přes výdejní okénko za specifických hygienických 

podmínek, a to s účinností od 23. listopadu 2020. 

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

organizace, obnovit individuální výuku a konzultace žáků v základní umělecké škole (pouze 

jeden žák, jeden pedagogický pracovník a příp. zákonný zástupce) v těch oborech, ve 

kterých je individuální výuka možná, a to s účinností od 25. listopadu 2020. 

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

umožnit individuální zájmové vzdělávání a konzultace v městském domě dětí a mládeže 

(pouze jeden účastník, jeden pedagogický pracovník a příp. zákonný zástupce) v těch 

kroužcích zájmového vzdělávání, ve kterých je individuální vzdělávání možné, a to 

s účinností od 25. listopadu 2020. 

10. Nařizuje ředitelce Základní školy Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková 

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

obnovit prezenční výuku všech žáků 1. stupně základní školy a žáků 9. ročníků základní školy 

a prezenční rotační výuku žáků 6. až 8. ročníků základní školy, a to způsobem, že se při 

vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá 

polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit) se zohledněním dalších specifických 

podmínek (např. zákaz sportovní činnosti, zákaz zpěvu), a to s účinností od 30. listopadu 

2020. 

11. Souhlasí s obnovením organizování Polabských farmářských trhů na části plochy náměstí 

5. května v Čelákovicích za splnění specifických hygienických, provozních a organizačních 

podmínek s účinností od 28. listopadu 2020. 

12. 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 23. listopadu 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 22. listopadu 2020 


