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USNESENÍ 

KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA ČELÁKOVIC 

ze dne 1. května 2020 č. 17 

 

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. Bere na vědomí informaci o souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

s prodloužením doby nouzového stavu pro území České republiky do 17. května 2020, a to 

na základě usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 28. dubna 2020 č. 1105. 

2. Bere na vědomí informaci o prodloužení nouzového stavu pro území České republiky do 17. 

května 2020, a to na základě usnesení vlády ČR ze dne 30. dubna 2020 č. 485. 

3. Zrušuje usnesení Krizového štábu města Čelákovic č. 0/2020/f. s výjimkou Městského 

bazénu, 15/2020/4, 15/2020/8 a 16/2020/7. 

4. Bere na vědomí informaci předsedy Krizového štábu města Čelákovic o zapracování 

rozpočtového opatření na schůzi Rady města Čelákovic konané dne 28. dubna 2020, kterým 

byla vyčleněna částka ve výši 300 000 Kč z rezervy rozpočtu města Čelákovic 2020 na krytí 

výdajů spojených s krizovým řízením města Čelákovic. 

5. Nařizuje všem ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Čelákovice, aby byli 

připraveni i na neprodlené obnovení provozu v prostorách příslušné organizace s ohledem 

na aktuální vývoj epidemiologické situace a postupné rozvolňování restriktivních opatření 

vlády ČR, a zároveň, aby ukončili co nejdříve případné opravy, rekonstrukční práce či 

činnosti, které by znemožňovaly obnovit provoz v příslušných prostorech.  

6. Nařizuje ředitelce Základní školy Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková 

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

zabezpečit podmínky pro žáky 9. ročníku základní školy za účelem přípravy na přijímací 

zkoušky na střední školu, přičemž docházka není pro tyto žáky povinná a tito žáci musí tvořit 

skupiny nejvýše 15 žáků, a to s účinností od 11. května 2020. 

7. Trvá na usneseních Krizového štábu města Čelákovic č. 14/2020/5 a 14/2020/6 týkajících 

se omezení provozu Základní umělecké školy Jana Zacha, příspěvková organizace a 
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přerušení provozu Městského domu dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace, a 

to z rozhodnutí zřizovatele. 

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

kulturního domu v řádné provozní době s účinností od 11. května 2020, přičemž je nutné 

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

definovaných podmínek. 

9. Ukládá řediteli Městského muzea v Čelákovicích, příspěvková organizace, řediteli Kulturního 

domu Čelákovice, příspěvková organizace, ředitelce Městské knihovny Čelákovice, 

příspěvková organizace, ředitelce Městského domu dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková 

organizace (v části týkající se venkovních sportovišť) a řediteli Čelákovické sportovní, 

příspěvková organizace, zabezpečit pravidla při zajištění provozu jejich organizace 

stanovená usnesením vlády ČR, a to vždy v platném znění příslušného krizového opatření. 

10. Zpřesňuje usnesení Krizového štábu města Čelákovic č. 16/2020/7, kdy sportování na 

venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech je při 

splnění stanovených hygienických podmínek povoleno společně ve stejný čas nejvýše pro 

100 osob, a to s účinností od 11. května 2020. 

11. Konstatuje, že při organizovaném tréninku sportovců ve venkovním i vnitřním sportovišti při 

splnění stanovených hygienických podmínek se může nacházet společně ve stejný čas 

nejvýše 100 osob, a to s účinností od 11. května 2020. 

12. Ukládá řediteli Čelákovické sportovní, příspěvková organizace, obnovit provoz Sportovní 

haly Vikomt a tělocvičny u Městského bazénu při splnění stanovených hygienických 

podmínek, a to s účinností od 11. května 2020. 

13. Konstatuje, že tělocvičny při základních školách zřízených městem Čelákovice zůstanou 

uzavřeny až do 30. června 2020 beze změn, a to z rozhodnutí zřizovatele. 

14. Trvá na usnesení Krizového štábu města Čelákovic č. 1/2020/16, kterým jsou zrušeny 

všechny akce organizované městem Čelákovice a jeho příspěvkovými organizacemi až do 

30. června 2020. 

15. Zrušuje organizaci všech kulturních, sportovních a společenských akcí, soutěží a přehlídek 

organizovaných městem Čelákovice a jeho příspěvkovými organizacemi ve venkovních i 

vnitřních prostorách s účastí převyšující ve stejný čas 100 osob, a to v období od 1. července 

do 31. srpna 2020 (např. Čelákovické filmové léto, slavnostní otevření přístavby ZŠ Kostelní 

– Kamenky). 

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

podmínek, přičemž celkový počet osob nesmí být vyšší než 100 osob, s účinností od 11. 

května 2020. 

17. Bere na vědomí informaci předsedy Krizového štábu města Čelákovic ze dne 30. dubna 

2020, že na základě pokynu Ministerstva zdravotnictví ČR již nebudou městu Čelákovice 

zasílány informace o počtech osob s onemocněním COVID-19 ze strany Krajské hygienické 

stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, přičemž tyto informace budou zveřejňovány 

pouze do úrovně okresů a budou aktualizovány každý den včetně víkendů a státních svátků. 

18. 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 2. května 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 1. května 2020 


