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USNESENÍ 

KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA ČELÁKOVIC 

ze dne 15. ledna 2021 č. 15 

 

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. Nařizuje ředitelce Pečovatelské služby Čelákovice, příspěvková organizace, zajistit osobám 

starším 80 let a osobám, které jsou vlastníky průkazů TP, ZTP a ZTP/P, dopravu z Čelákovic 

do očkovacího místa proti nemoci COVID-19 v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi 

situovaného v Nemocnici Brandýs nad Labem a zpět, a to na náklady města Čelákovic.  

2. Konstatuje, že náklady spojené se zajištěním dopravy do očkovacího místa a služby nákupu 

potravin a léků osobám v izolaci či karanténě budou uhrazeny z rozpočtu města Čelákovic. 

3. Informuje, že zájemci o službu dopravy do očkovacího místa v Nemocnici Brandýs nad 

Labem uvedení v usnesení Krizového štábu města Čelákovic č. 15/2021/1 se mohou obracet 

ve věci rezervace dopravy v návaznosti na termín očkování na kontakt: Pečovatelská služba 

Čelákovice, tel. 326 999 801, 723 725 801 nebo 721 361 041, a to vždy od pondělí do pátku 

od 8.00 do 16.00 hodin. 

4. Nařizuje ředitelce Pečovatelské služby Čelákovice, příspěvková organizace, vést 

nákladovou evidenci týkající se služeb uvedených v usnesení Krizového štábu města 

Čelákovic č. 15/2021/2 a předložit žádost o proplacení nákladů městu Čelákovice vždy 

nejpozději k 5. dni následujícího měsíce, počínaje nejpozději 5. únorem 2021.  

5. Bere na vědomí zprávu velitele Městské policie Čelákovice ve věci vyhodnocení dodržování 

krizových opatření vlády České republiky, mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví 

a usnesení Krizového štábu města Čelákovic za období od 5. prosince 2020 do 4. ledna 2021 

předloženou dne 14. ledna 2021.  

6. Bere na vědomí informaci místopředsedy Krizového štábu města Čelákovic ve věci splnění 

usnesení Krizového štábu města Čelákovic č. 14/2021/2, přičemž předseda Školské rady při 

Základní škole Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace, i předsedkyně 

Školské rady při Základní škole Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace, poskytli 
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všem členům školských rad informace o zabezpečení výuky a zajištění provozu základních 

škol zřízených městem Čelákovice. 

7. 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 16. ledna 2021. 

 

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 15. ledna 2021 


