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USNESENÍ 

KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA ČELÁKOVIC 

ze dne 23. dubna 2020 č. 15 

 

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. 0/2020/4e., 1/2020/17 a 2/2020/3a. 

v části týkající se církví, 13/2020/5, 13/2020/6 a 13/2020/10.  

2. Zpřesňuje usnesení Krizového štábu města Čelákovic č. 14/2020/2 a 14/2020/3, kdy u 

Mateřské školy Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace, dochází 

k opravě písařské chyby v čísle popisném. 

3. Ukládá řediteli Městského muzea v Čelákovicích, příspěvková organizace, obnovit provoz 

muzea včetně turistického informačního centra v řádné provozní době s účinností od 11. 

května 2020, přičemž je nutné respektovat omezení v pořádání kulturních a společenských 

akcí za přesně definovaných podmínek, a to jak z rozhodnutí vlády ČR, tak z rozhodnutí 

Krizového štábu města Čelákovic. 

4. Ukládá řediteli Kulturního domu Čelákovice, příspěvková organizace, obnovit provoz 

kulturního domu v řádné provozní době s účinností od 25. května 2020, přičemž je nutné 

respektovat omezení v pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí za přesně 

definovaných podmínek, a to jak z rozhodnutí vlády ČR, tak z rozhodnutí Krizového štábu 

města Čelákovic. 

5. Ukládá ředitelce Městské knihovny Čelákovice, příspěvková organizace, obnovit provoz 

knihovny v řádné provozní době s účinností od 27. dubna 2020, přičemž je nutné respektovat 

omezení v pořádání kulturních a společenských akcí za přesně definovaných podmínek, a to 

jak z rozhodnutí vlády ČR, tak z rozhodnutí Krizového štábu města Čelákovic. 

6. Doporučuje ředitelce Městské knihovny Čelákovice, příspěvková organizace, zabezpečit 

provoz knihovny i po dobu hlavních prázdnin v období od 1. července do 31. srpna 2020 bez 

přerušení, a to z rozhodnutí zřizovatele. 
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7. Doporučuje církvím a náboženským společnostem obnovit pořádání bohoslužeb za přesně 

definovaných podmínek při respektování maximálního počtu zúčastněných osob s účinností 

od 27. dubna 2020, a to z rozhodnutí vlády ČR. 

8. Seznámil se s informací o možném organizování svateb za specifických hygienických 

podmínek s účinností od 25. května 2020. 

9. Ukládá předsedovi Krizového štábu města Čelákovic zabezpečit pro organizace města 1 000 

ks jednorázových roušek. 

10. Ukládá předsedovi Krizového štábu města Čelákovic zabezpečit distribuci dezinfekce a 

případně roušek a bezkontaktních teploměrů dle požadavků ředitelek a ředitelů do 

jednotlivých organizací města v termínu nejpozději do 27. dubna 2020. 

11. Bere na vědomí informaci předsedy Krizového štábu města Čelákovic o dopadech 

pandemie na vývoj daňových příjmů do rozpočtu města Čelákovic. 

12. Nařizuje zabezpečit roznos květnového vydání městského periodika „Zpravodaj města 

Čelákovic“ za pomoci města Čelákovic, Městského úřadu Čelákovice a dobrovolníků 

registrovaných v databázi uvedené v usnesení Krizového štábu města Čelákovic č. 5/2020/4, 

a to v termínu 6. – 10. května 2020 bez ohledu na to, zda bude v České republice vyhlášen 

nouzový stav či nikoliv a bude či nebude obnovena služba České pošty, s. p., „Roznáška 

informačních/propagačních materiálů“. 

13. 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 24. 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 23. dubna 2020 


