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USNESENÍ 

KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA ČELÁKOVIC 

ze dne 3. dubna 2020 č. 9 

 

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. Bere na vědomí informaci předsedy Krizového štábu města Čelákovic o instalaci mincovního 

automatu „Čelákovický rouškomat“ v přízemí Obecního domu na adrese Stankovského 

1650, Čelákovice, k datu 2. dubna 2020 včetně výdajů na instalaci přístroje. 

2. Ukládá předsedovi Krizového štábu města Čelákovic objednat 2 000 ks plátěných roušek, 

které budou určeny k prodeji v přístroji „Čelákovický rouškomat“. 

3. Stanovuje po vyhodnocení prvního dne provozu přístroje „Čelákovický rouškomat“ cenu za 

1 ks plátěné roušky ve výši 50 Kč. 

4. Ukládá ředitelce Mateřské školy Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace, 

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

Mateřské školy Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace, připravit formu 

zápisů dětí k předškolnímu vzdělávání bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců 

(případně zastoupení dítěte jinou k tomu oprávněnou osobou) ve škole v souladu 

s opatřením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 3. dubna 2020, přičemž 

návštěva praktického lékaře pro děti a dorost kvůli potvrzení odpadá a bude nahrazena 

prohlášením, že je dítě řádně očkované a bude doložena kopie očkovacího průkazu. 

5. 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 4. dubna 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 3. dubna 2020 


