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USNESENÍ 

KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA ČELÁKOVIC 

ze dne 13. ledna 2021 č. 14 

 

o přijetí opatření k ochraně obyvatel města 

 

 

Krizový štáb města Čelákovic 

 

v návaznosti na přijatá nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem 

v Praze, 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 rozhodnutí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem 

v Praze, týkající se nařízení karantény dětí a pedagogů v Mateřské škole Čelákovice, J. A. 

Komenského 1586, příspěvková organizace, pro třídu C1 – Motýlci, přičemž přerušení 

provozu třídy je stanoveno na dobu nezbytně nutnou, v souvislosti s výskytem onemocnění 

COVID-19.  

2. Doporučuje ředitelce Základní školy Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková 

organizace a řediteli Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace, aby 

požádal/-a předsedu Školské řady a předsedkyni Školské rady o zpracování informací o 

aktuálním zabezpečení výuky a zajištění provozu základních škol zřízených městem 

Čelákovice a aby tyto informace byly poskytnuty členům školských rad při základních školách 

v termínu nejpozději do 20. ledna 2021. 

3. Bere na vědomí informace o dobrovolném očkování seniorů proti onemocnění COVID-19, 

přičemž registrace osob starších 80 let bude zahájena od 15. ledna 2021, ostatních osob od 

1. února 2021 a ukládá vedoucí odboru pro občanské záležitosti Městského úřadu 

Čelákovice poskytnout seniorům v případě jejich telefonického kontaktu součinnost při 

zajištění rezervace termínu. 

4. Ukládá veliteli Městské policie Čelákovice zpracovat stručnou zprávu zaměřenou na 

vyhodnocení dodržování krizových opatření vlády České republiky, mimořádných opatření 

Ministerstva zdravotnictví a usnesení Krizového štábu města Čelákovic na celém území 

města Čelákovic po dobu 1 měsíce trvání nouzového stavu od 5. prosince 2020 do 4. ledna 

2021 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. ledna 2021. 
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5. Umožňuje ředitelce Městského domu dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace, 

pokračovat v přípravách táborů v období jarních a letních prázdnin, nicméně jejich vlastní 

realizaci podmiňuje souhlasným doporučením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

v příslušných manuálech a metodických pokynech. 

6. Nařizuje řediteli Kulturního domu Čelákovice, příspěvková organizace, zrušit všechny akce 

plánované ve vnitřních prostorách budovy kulturního domu nejméně do 31. srpna 2021, a to 

i s ohledem na plánovanou kompletní rekonstrukci elektroinstalace. 

7. Nařizuje řediteli Technických služeb Čelákovice, příspěvková organizace, zajistit svoz 

velkoobjemového netříděného odpadu na území města Čelákovic v jarním období bez 

omezení. 

8. Ukládá předsedovi Krizového štábu města Čelákovic projednat s kronikářem města 

Čelákovic zpracování samostatné zvláštní přílohy věnované pandemii COVID-19 na území 

města Čelákovic v roce 2020 jako součást zápisu do Kroniky města Čelákovic za rok 2020 a 

zajistit pro toto zpracování nezbytné podklady. 

9. 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 14. ledna 2021. 

 

Výše uvedená usnesení Krizového štábu města Čelákovic platí do odvolání. 

 

 

Ing. Josef P á t e k      

předseda Krizového štábu města Čelákovic  

 

Ing. Petr S t u d n i č k a, PhD. 

místopředseda Krizového štábu města Čelákovic 

 

 

 

V Čelákovicích dne 13. ledna 2021 


