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USNESENÍ 

KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA ČELÁKOVIC 

ze dne 11. května 2020 č. 18 

 

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 č. 0/2020/5, 0/2020/6, 1/2020/15, 

12/2020/3 v části týkající se doby nouzového stavu, 14/2020/7 pouze pro období od 22. 

června do 3. července 2020 a 17/2020/7 v části týkající se výhradně Městského domu dětí a 

mládeže Čelákovice, příspěvková organizace. 

2. Bere na vědomí informaci ředitelky společnosti Q – BYT Čelákovice spol. s r.o., o obnovení 

řádného provozu obchodní společnosti a provádění všech činností včetně oprav s účinností 

od 4. května 2020. 

3. Bere na vědomí informaci ředitelky Pečovatelské služby Čelákovice, příspěvková 

organizace, o obnovení poskytování služeb – pedikúry s účinností od 11. května 2020 a 

masáží s účinností od 18. května 2020. 

4. Doporučuje ředitelce Pečovatelské služby Čelákovice, příspěvková organizace, obnovit 

možnost návštěv v Domech s pečovatelskou službou na adresách Kostelní 26 a Na Hrádku 

462, Čelákovice, s účinností od 25. května 2020, a to na základě rozhodnutí vlády ČR. 

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

o obnovení řádného provozu příspěvkové organizace s účinností od 4. května 2020. 

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

obnovit omezený provoz školského zařízení v rámci projektu Šablony II a při splnění 

specifických hygienických podmínek zajistit zájmové vzdělávání s účinností od 25. května 

2020, a to z rozhodnutí zřizovatele. 

7. Doporučuje ředitelce Městského domu dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace, 

organizovat pobytové tábory mimo území města Čelákovic nejdříve od 1. srpna 2020, 

umožní-li to aktuální epidemiologická situace; zároveň doporučuje organizovat v období do 

31. července 2020 příměstské tábory na území města Čelákovic, umožní-li to aktuální 

epidemiologická situace. 
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8. Uděluje na základě doručených žádostí výjimku pro pořádání jednorázových a maximálně 

jednodenních akcí pro děti a žáky ve školách a školských zařízeních zřízených městem 

Čelákovice (např. rozloučení s předškoláky, rozloučení s žáky 9. ročníku) při splnění 

specifických hygienických podmínek, které je možné pořádat výhradně ve 26. a 27. 

kalendářním týdnu roku 2020, tedy v období od 22. června do 3. července 2020. 

9. Ukládá veliteli Městské policie Čelákovice v návaznosti na usnesení Krizového štábu města 

Čelákovic č. 1/2020/13c. zpracovat stručnou zprávu zaměřenou na vyhodnocení dodržování 

krizových opatření vlády ČR, mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a 

usnesení Krizového štábu města Čelákovic na celém území města Čelákovic po dobu 1 

měsíce trvání nouzového stavu od 14. dubna do 13. května 2020 včetně uvedení příkladů 

jejich porušení a přijatých nápravných opatření, a tuto zprávu předložit předsedovi a 

místopředsedovi Krizového štábu města Čelákovic v termínu nejpozději do 15. května 2020. 

10. Děkuje na návrh ředitelů škol zřízených městem Čelákovice učitelům a dalším 

zaměstnancům, zákonným zástupcům (rodičům) a žákům za přístup k distanční formě výuky 

a za zajištění přípravy pro nástup žáků 9. ročníku a následně žáků 1. stupně do základních 

škol a žáků hudebního oboru pro individuální výuku v základní umělecké škole. 

11. Doporučuje tajemníkovi Městského úřadu Čelákovice ponechat redukovaný rozsah 

úředních hodin Městského úřadu Čelákovice, a to i po skončení vyhlášeného nouzového 

stavu pro celé území České republiky. 

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 12. května 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 11. května 2020 


