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USNESENÍ 

KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA ČELÁKOVIC 

ze dne 6. dubna 2020 č. 10 

 

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. 1/2020/3a a 1/2020/4. 

2. Ukládá řediteli Technických služeb Čelákovice, příspěvková organizace, obnovit provoz 

veřejného pohřebiště – hřbitova města Čelákovic s výjimkou veřejných toalet ve vnitřním 

areálu hřbitova, a to v řádné provozní době s účinností od 7. dubna 2020 od 7.30 hod. a 

rovněž obnovit úřední hodiny správy hřbitova. 

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

způsobem na veřejně přístupných místech oznámení o obnovení provozu hřbitova bez 

dalších omezení a dále uvést informace, že návštěvníci hřbitova jsou povinni dodržovat 

všechna platná opatření, tj. mít zakrytá ústa a nos, neshlukovat se, zachovat rozestupy min. 

2 m a dodržovat zvýšená hygienická pravidla. 

4. Doporučuje všem návštěvníkům s přihlédnutím k doporučení praktických lékařů, aby zvážili 

nezbytnost návštěvy hřbitova města Čelákovic s ohledem na současnou epidemiologickou 

situaci, věk a aktuální zdravotní stav. 

5. 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. 
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Výše uvedená usnesení Krizového štábu města Čelákovic jsou platná dnem jejich zveřejnění a 

účinná od 7. 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 6. dubna 2020 


