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USNESENÍ 

KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA ČELÁKOVIC 

ze dne 15. března 2020 č. 1 

 

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. Ukládá ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Čelákovice zajistit provoz jimi 

řízené organizace prostřednictvím zaměstnanců zabezpečujících nezbytně nutný provoz 

příslušné organizace. 

2. Doporučuje ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Čelákovice stanovit 

všem nepedagogickým pracovníkům ve školách a školských zařízeních a všem 

zaměstnancům v ostatních příspěvkových organizacích zřízených městem Čelákovice, 

s výjimkou těch, kteří zabezpečují nezbytně nutný provoz příslušné organizace, překážku na 

straně zaměstnavatele – home office. 

3. Přerušuje s účinností od 16. března 2020 provoz: 

a. hřbitova města Čelákovic, přičemž toto přerušení provozu se nevztahuje na pohřby; 

b. Městského stadionu; 

c. dětských hřišť (uzamykatelných); v případě dětských hřišť neuzamykatelných a 

workoutových hřišť je jejich provoz omezen již od 14. března 2020 (v jeden čas zde 

může být přítomno nejvýše 30 osob); 

d. víceúčelových hřišť (uzamykatelných). 

4. Ukládá řediteli Technických služeb Čelákovice, příspěvková organizace, zveřejnit viditelným 

způsobem na veřejně přístupných místech oznámení o přerušení provozu hřbitova města 

Čelákovic dle usnesení Krizového štábu města Čelákovic č. 1/2020/3a. ze dne 15. března 

2020. 

5. Ukládá řediteli Čelákovické sportovní, příspěvková organizace a ředitelce Městského domu 

dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace, zveřejnit viditelným způsobem na 

veřejně přístupném místě oznámení o úpravě provozu hřišť dle usnesení Krizového štábu 

města Čelákovic č. 1/2020/3b., č. 1/2020/3c. a č. 1/2020/3d. ze dne 15. března 2020. 

6. Nařizuje ředitelce Pečovatelské služby Čelákovice, příspěvková organizace:  
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a. rozšířit poskytovanou službu nákupu potravin i pro osoby starší 65 let zdržující se na 

území města Čelákovic; 

b. rozšířit poskytované služby o možnost vyzvednutí léků v lékárně nebo u ošetřujícího 

lékaře pro osoby v karanténním období a pro osoby starší 65 let zdržující se na území 

města Čelákovic. 

7. Bere na vědomí nabídku společnosti Ekolandia, školní catering, mateřská škola, s. r. o., na 

rozvoz obědů na celém území města Čelákovic. 

8. Zakazuje stánkový prodej na celém území města Čelákovic. 

9. Nařizuje řediteli Technických služeb Čelákovice, příspěvková organizace, přerušit provoz 

sběrných a separačních dvorů komunálního odpadu (Čelákovice – Mochovská, Sedlčánky – 

Na Hrázi). 

10. Ukládá řediteli Technických služeb Čelákovice, příspěvková organizace, zabezpečit 

bezkontaktní sběr velkoobjemového netříděného odpadu, a to po dobu přerušení provozu 

sběrných a separačních dvorů komunálního odpadu. 

11. Ukládá vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu Čelákovice zahájit svoz 

biologicky rozložitelného odpadu (hnědé popelnice) v rodinné zástavbě s účinností od 23. 

března 2020, a to dle standardního svozového kalendáře zveřejněného na webových 

stránkách www.celakovice.cz. 

12. Ukládá tajemníkovi Městského úřadu Čelákovice: 

a. Zajistit zrušení úředních hodin Městského úřadu Čelákovice. 

b. Zajistit provoz podatelny a pokladny Městského úřadu Čelákovice v přepážkách za 

sklem, a to vždy pouze v pondělí v čase 8.00–12.00 hod. 

c. Informovat fyzické osoby a právnické osoby oznámením, že možnost podání městu 

Čelákovice a Městskému úřadu Čelákovice je pouze bezkontaktně, a to 

prostřednictvím datové schránky, oficiální emailové adresy mu@celakovice.cz, příp. 

fyzicky prostřednictvím schránky ve vstupních dveřích historické budovy Městského 

úřadu Čelákovice. 

d. Informovat prostřednictvím vedoucího odboru organizačního Městského úřadu 

Čelákovice občany města o možnosti registrace v aplikaci Mobilní rozhlas a doporučit 

dokončení registrace v předmětné aplikaci. 

e. Zajistit prostřednictvím vedoucí odboru školství, informací a kultury Městského úřadu 

Čelákovice pro vedoucího odboru organizačního Městského úřadu Čelákovice klíče 

od fyzických úředních desek. 

f. Aktualizovat a zpřehlednit webové stránky www.celakovice.cz v rubrikách „Aktuality“ 

a „Onemocnění COVID-19“. 

g. Aktualizovat pevné telefonní linky na všechny lékaře působící na celém území města 

Čelákovic pro účely operativního rozhodování při krizovém řízení města Čelákovic. 

h. Zajistit prostřednictvím vedoucího odboru finančního a plánovacího Městského úřadu 

Čelákovice přehled čísel bankovních účtů pro bezhotovostní platební styk s občany 

včetně identifikace předmětných plateb. 

i. Zpracovat prostřednictvím vedoucího odboru finančního a plánovacího Městského 

úřadu Čelákovice rozpočtové opatření pro schůzi Rady města Čelákovic konanou dne 

17. března 2020 a vyčlenit částku ve výši 300 000 Kč z rezervy rozpočtu města 

Čelákovic 2020 na krytí výdajů spojených s krizovým řízením města Čelákovic. 

13. Ukládá veliteli Městské policie Čelákovice: 

a. Zajistit bezkontaktní provoz Městské policie Čelákovice. 

http://www.celakovice.cz/
mailto:mu@celakovice.cz
http://www.celakovice.cz/
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b. Zajistit plnou součinnost Městské policie Čelákovice s obvodním oddělením 

Čelákovice Policie České republiky. 

c. Provádět průběžně kontroly dodržování krizových opatření vlády České republiky, 

mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky a usnesení 

Krizového štábu města Čelákovic. 

14. Ukládá starostovi města Čelákovic informovat členy Zastupitelstva města Čelákovic o 

případném svolání zasedání Zastupitelstva města Čelákovic v mimořádném termínu dne 25. 

března 2020 v sále Technických služeb Čelákovice k řešení opatření v době vyhlášeného 

nouzového stavu na území České republiky. 

15. Ukládá ředitelce společnosti Q – BYT Čelákovice, spol. s r.o., realizovat pouze havarijní 

opravy bytových a nebytových prostor nájemců a zajistit bezkontaktní provoz společnosti. 

16. Zrušuje organizaci všech kulturních, sportovních, společenských a dalších akcí, soutěží, 

přehlídek a dnů otevřených dveří organizovaných městem Čelákovice a jeho příspěvkovými 

organizacemi, a to do 30. června 2020. 

17. Doporučuje všem spolkům (sportovní subjekty, zájmové organizace apod.) a církvím 

neorganizovat žádné akce na celém území města Čelákovic, a to do 30. června 2020. 

18. Bere na vědomí informaci od praktických lékařů působících na území města Čelákovic o 

uzavření čekáren od 16. března 2020 a vyzdvihuje doporučení adresované pacientům 

kontaktovat ošetřující lékaře prostřednictvím pevné telefonní linky. 

19. Doporučuje zřizovatelům/provozovatelům soukromých mateřských škol a jeslí na území 

města Čelákovic přerušit jejich provoz. 

20. Bere na vědomí informace odběrové místnosti společnosti AeskuLab, k. s., o jejím uzavření 

nejméně do 23. března 2020. 

21. Nařizuje přerušení činnosti osadního výboru Sedlčánky a osadního výboru Záluží. 

 

 

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

účinná od 16. 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 15. března 2020 


