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USNESENÍ 

KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA ČELÁKOVIC 

ze dne 17. března 2020 č. 2 

 

o přijetí opatření k ochraně obyvatel města 

 

 
Krizový štáb města Čelákovic 

 

v návaznosti na přijatá 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 ze dne 15. března 2020 č. 1, a to: 

a. usnesení č. 1/2020/3c. s účinností ke dni 17. 3. 2020, v části týkající se 

neuzamykatelných dětských hřišť a workoutových hřišť; 

b. usnesení č. 1/2020/10 s účinností ke dni 17. 3. 2020. 

2. Zpřesňuje znění usnesení č. 1/2020/12b. s účinností od 18. března 2020, a to takto: 

a. Ukládá tajemníkovi Městského úřadu Čelákovice zajistit úřední hodiny podatelny a 

pokladny Městského úřadu Čelákovice v přepážkách za sklem, a to vždy v pondělí a 

ve středu v čase 8.00–11.00 hod. 

3. Zpřesňuje znění usnesení č. 1/2020/17 s účinností od 18. března 2020, a to takto: 

a. Doporučuje všem fyzickým osobám (nepodnikajícím, podnikajícím) a právnickým 

osobám (zejména spolkům a církvím) neorganizovat žádné akce na celém území 

města Čelákovic, a to do 30. června 2020. 

4. Bere na vědomí informaci starosty města a předsedy Krizového štábu města Čelákovic o 

aktuální situaci týkající se šíření onemocnění COVID-19 na území města Čelákovic. 

5. Souhlasí s informovaností fyzických a právnických osob o současné situaci prostřednictvím 

webových stránek www.celakovice.cz, oficiálního profilu Město Čelákovice na sociální síti 

Facebook, aplikace Mobilní rozhlas a Zpravodaje města Čelákovic. 

6. Vyzývá důrazně všechny potenciálně nebo skutečně nemocné občany a občany v nařízené 

karanténě, aby její podmínky důsledně dodržovali. 

7. Přerušuje s účinností od 18. března 2020 provoz neuzamykatelných dětských hřišť a 

workoutových hřišť. 

8. Ukládá řediteli Čelákovické sportovní, příspěvková organizace, označit uzavřená hřiště 

páskou a oznámením o zákazu vstupu osob do těchto prostor dle usnesení Krizového štábu 

města Čelákovic č. 2/2020/7. 

http://www.celakovice.cz/
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9. Bere na vědomí informaci ředitelky Pečovatelské služby Čelákovice, příspěvková 

organizace, o omezení poskytování fakultativních služeb, a to pedikúry a masáží. 

10. Bere na vědomí informaci ředitele Technických služeb Čelákovice, příspěvková organizace, 

o přerušení provozu veřejných toalet. 

11. Ukládá řediteli Technických služeb Čelákovice, příspěvková organizace, zrušit úplně sběr 

velkoobjemového netříděného odpadu, a to po dobu přerušení provozu sběrných a 

separačních dvorů komunálního odpadu, s výjimkou mimořádných událostí (vyhoření, 

vytopení apod.), kdy bude na žádost občanů tento druh odpadu odvezen. 

12. Ukládá řediteli Technických služeb Čelákovice, příspěvková organizace, zrušit úplně jarní 

svoz tříděného komunálního odpadu, který byl plánován ve dnech 21. března, 28. března a 

4. dubna 2020. 

13. Ukládá řediteli Technických služeb Čelákovice, příspěvková organizace, zveřejnit na 

plakátovacích plochách a informačních plochách města Čelákovic oznámení o úplném 

zrušení sběru velkoobjemového netříděného odpadu dle usnesení Krizového štábu města 

Čelákovic č. 2/2020/11 a o úplném zrušení jarního svozu tříděného komunálního odpadu 

v dotčených lokalitách a stanovených termínech dle usnesení Krizového štábu města 

Čelákovic č. 2/2020/12. 

14. Zachovává provoz systému třídění odpadu ve sběrných místech a v navazujících provozech 

na celém území města Čelákovic beze změn. 

15. Bere na vědomí informaci ředitelky společnosti Ekolandia, školní catering, mateřská škola, 

s. r. o., o zachování provozu soukromé mateřské školy a informaci ředitelky společnosti Vyšší 

odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, základní 

škola a mateřská škola MILLS, s.r.o., o přerušení provozu soukromé mateřské školy. 

16. Navrhuje Radě města Čelákovic prodloužit splatnost místního poplatku ze psů z 31. března 

2020 na 30. června 2020 a zvážit prodloužení splatnosti místního poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů z 30. června 2020 na 30. září 2020. 

17. 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 18. března 2020. 

 

Výše uvedená usnesení Krizového štábu města Čelákovic platí do odvolání. 

 

 

Ing. Josef P á t e k     Ing. Petr S t u d n i č k a, PhD. 

předseda Krizového štábu města Čelákovic místopředseda Krizového štábu města Čelákovic 

 

 

V Čelákovicích dne 17. března 2020 


