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USNESENÍ 

KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA ČELÁKOVIC 

ze dne 29. listopadu 2020 č. 10 

 

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. Zrušuje usnesení Krizového štábu města Čelákovic č. 2/2020/15, 2/2020/21, 3/2020/7 a 

5/2020/14. 

2. Bere na vědomí informaci starosty města o změně metodiky statistického výkaznictví ve věci 

onemocnění COVID-19 využívající zvalidovaná data Ústavu zdravotnických informací a 

statistiky České republiky poskytovaná Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje se 

sídlem v Praze. 

3. Bere na vědomí informaci starosty města týkající se onemocnění COVID-19, přičemž ke dni 

27. listopadu 2020 pro území města Čelákovic činil kumulativní počet pozitivních osob 557, 

kumulativní počet hospitalizovaných osob 24, kumulativní počet vyléčených osob 475 a 

kumulativní počet zemřelých 10. 

4. Bere na vědomí informaci ředitelky Mateřské školy Čelákovice, J. A. Komenského 1586, 

příspěvková organizace, ze dne 27. listopadu 2020 ve věci nařízení karanténních opatření 

pro děti a pedagogy mateřské školy ve třídě B2 – Šnečci do 5. prosince 2020 ze strany 

Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze. 

5. Souhlasí s povolením návštěv klientů v Domech s pečovatelskou službou na adrese 

Kostelní 26 a Na Hrádku 462 ve správě Pečovatelské služby Čelákovice, příspěvková 

organizace, a to pouze v provozní době pečovatelské služby od pondělí do pátku v čase od 

8.00 do 16.00 hod., přičemž je povolena návštěva jednoho klienta jednou cizí osobou vždy 

povinně s respirátorem v průběhu jednoho dne s účinností od 1. prosince 2020. 

6. Schvaluje ukončení provádění průběžné dezinfekce veřejných prostor, především 

autobusových zastávek, laviček a venkovních sportovních a dětských hřišť na území města 

Čelákovic, s účinností od 30. listopadu 2020. 
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7. 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 30. listopadu 2020. 

 

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 29. listopadu 2020 


