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USNESENÍ 

KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA ČELÁKOVIC 

ze dne 26. dubna 2020 č. 16 

 

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. 2/2020/11, 7/2020/7, 8/2020/3, 

10/2020/4 a 11/2020/6. 

2. Bere na vědomí informaci starosty města o konání zasedání Zastupitelstva města Čelákovic 

ve středu dne 6. května 2020 od 19.00 hod. v Kulturním domě Čelákovice při splnění 

specifických hygienických podmínek (dodržování odstupu nejméně 2 m, použití ochranných 

prostředků horních cest dýchacích, přítomnost veřejnosti v odděleném prostoru, on-line 

vysílání). 

3. Konstatuje, že při návštěvě sběrných a separačních dvorů komunálního odpadu může v 

ohraničeném areálu pobývat nejvýše 10 osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu 

povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, a musí zachovávat odstup od jiných 

osob nejméně 2 m. 

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

o obnovení svozu velkoobjemového netříděného odpadu na žádost občanů bez omezení. 

5. Nařizuje řediteli Technických služeb Čelákovice, příspěvková organizace, zabezpečit příjem 

všech druhů odpadů ve sběrných a separačních dvorech komunálních odpadů, a to i od 

podnikajících subjektů a od občanů z jiných obcí a měst, s účinností od 4. května 2020.  

6. Konstatuje, že při návštěvě veřejného pohřebiště – hřbitova města Čelákovic je možné na 

veřejně dostupných místech pobývat nejvýše v počtu 10 osob, s výjimkou členů domácnosti, 

výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti či účasti na pohřbu, a zachovávat 

odstup od jiných osob nejméně 2 m, a to s účinností od 27. dubna 2020. 

7. Konstatuje, že je omezeno sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a 

na jiných veřejně přístupných místech tak, aby probíhalo za splnění následujících podmínek 

– nošení ochranných prostředků horních cest dýchacích, a to s výjimkou venkovních 

sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od 
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jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna, plot) nebo vzdáleností nejméně 2 m, společně 

sportuje nejvýše 10 osob, s výjimkou členů domácnosti, a při sportování od jiných osob 

zachovávají odstup nejméně 2 m. 

8. Souhlasí s využíváním Městského stadionu pro sportování za splnění podmínek uvedených 

v usnesení Krizového štábu města Čelákovic č. 16/2020/7 s účinností od 27. dubna 2020, 

přičemž vnitřní prostory sportoviště nesmí být využívány, zejména společné šatny, umývárny, 

sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim 

tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba 

zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také 

míst, kterých se běžně dotýkají ruce. 

9. Konstatuje, že při účasti na spolkové činnosti se může zasedání orgánů spolku nebo jiného 

spolkového setkání účastnit ve stejný čas nejvýše 10 osob, mezi účastníky musí být dodržen 

odstup nejméně 2 m a k dispozici musí být nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci 

rukou, a to s účinností od 27. dubna 2020. 

10. Bere na vědomí informace předsedy Krizového štábu města Čelákovic o celkovém počtu 

potvrzených případů a počtu aktuálně nemocných osob s onemocněním COVID-19 na území 

města Čelákovic dle údajů Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem 

v Praze. 

11. 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 27. 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 26. dubna 2020 


