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USNESENÍ 

KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA ČELÁKOVIC 

ze dne 26. ledna 2021 č. 16 

 

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 usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 21. 

ledna 2021 č. 1459 ve věci souhlasu s prodloužením nouzového stavu pro území České 

republiky do 14. února 2021. 

2. Bere na vědomí informaci o prodloužení nouzového stavu pro území České republiky do 14. 

února 2021, a to na základě usnesení vlády České republiky ze dne 22. ledna 2021 č. 55. 

3. Stanovuje, že veškerá opatření Krizového štábu města Čelákovic přijatá z důvodu 

nouzového stavu, zůstávají nadále v platnosti v rozsahu, v jakém byla přijata, není-li 

stanoveno jinak. 

4. Nařizuje ředitelce Pečovatelské služby Čelákovice, příspěvková organizace, v návaznosti na 

usnesení Krizového štábu města Čelákovic č. 15/2021/1, 2, 3 a 4 zajistit osobám starším 80 

let a osobám, které jsou držiteli průkazů TP, ZTP a ZTP/P, dopravu z Čelákovic do 

očkovacích míst proti nemoci COVID-19 vedle Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi rovněž 

do Neratovic a Nymburku a zpět, a to na náklady města Čelákovic, přičemž přednost při 

zajištění dopravy mají klienti, kteří mají uzavřenou smlouvu o poskytování služeb 

s Pečovatelskou službou Čelákovice, příspěvková organizace. 

5. Žádá zdvořile rodinné příslušníky, osoby blízké či známé osob starších 80 let a osob, které 

jsou držiteli průkazů TP, ZTP a ZTP/P, aby s ohledem na omezenou kapacitu Pečovatelské 

služby Čelákovice, příspěvková organizace, byli nápomocni s dopravou těchto osob do 

očkovacích míst a doprava ze strany Pečovatelské služby Čelákovice, příspěvková 

organizace, byla využívána jen v nejnutnějších případech. 

6. Konstatuje, že náklady spojené se zajištěním dopravy do očkovacích míst a služby nákupu 

potravin a léků osobám v izolaci či karanténě budou uhrazeny z rozpočtu města Čelákovic. 
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7. Nařizuje ředitelce Pečovatelské služby Čelákovice, příspěvková organizace, vést 

nákladovou evidenci týkající se služeb uvedených v usneseních Krizového štábu města 

Čelákovic č. 15/2021/2 a č. 16/2021/4 a předložit žádost o proplacení nákladů městu 

Čelákovice vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce, počínaje nejpozději 5. únorem 

2021.  

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

příspěvková organizace, ze dne 22. ledna 2021 ve věci obnovení provozu tříd A1, A3 a C1 

v mateřské škole s účinností od 25. ledna 2021. 

9. Bere na vědomí rozhodnutí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem 

v Praze, týkající se nařízení karantény dětí v Mateřské škole Čelákovice, Rumunská 1477, 

příspěvková organizace, pro třídu Berušky, přičemž přerušení provozu třídy je stanoveno na 

dobu nezbytně nutnou, v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19. 

10. Ukládá vedoucímu odboru organizačního Městského úřadu Čelákovice objednat 1 000 ks 

nanovlakenných roušek pro potřeby města Čelákovic a Městského úřadu Čelákovice. 

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 ředitele 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. 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 26. ledna 2021 


