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USNESENÍ 

KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA ČELÁKOVIC 

ze dne 18. března 2020 č. 3 

 

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. Nařizuje veliteli Městské policie Čelákovice a veliteli Jednotky sboru dobrovolných hasičů 

Čelákovice zajistit plnou součinnost městu Čelákovice při distribuci roušek občanům města, 

jakmile budou tyto roušky městu Čelákovice dodány. 

2. Vyzývá starostu města, aby pro distribuci roušek na celém území města Čelákovic oslovil 

rovněž dobrovolníky z řad občanů, přičemž jejich věk musí být 18 a více let. 

3. Souhlasí s objednáním 300 ks respirátorů FFP3 pro potřeby Městské policie Čelákovice, 

Jednotky sboru dobrovolných hasičů Čelákovice, Pečovatelské služby Čelákovice, 

příspěvková organizace a Městského úřadu Čelákovice. 

4. Ukládá ředitelce Základní školy Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace 

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

zápisů k povinné školní docházce bez osobní přítomnosti dětí ve škole v souladu s opatřením 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 18. března 2020. 

5. Ukládá starostovi města zajistit přípravu a tisk letáku pro občany města se základními 

informacemi k onemocnění COVID-19, nejdůležitějšími kontakty a doporučeními, který bude 

distribuován společně s rouškami. 

6. 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. 
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Výše uvedená usnesení Krizového štábu města Čelákovic jsou platná dnem jejich zveřejnění a 

účinná od 19. 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 18. března 2020 


