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USNESENÍ 

KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA ČELÁKOVIC 

ze dne 12. dubna 2021 č. 26 

 

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 přijímání opatření na území České 

republiky dle tzv. pandemického zákona 

 

po projednání přijal opatření k ochraně obyvatel města Čelákovic: 

 

1. Zrušuje usnesení Krizového štábu města Čelákovic č. 13/2020/16. 

2. Bere na vědomí informaci ředitelky Mateřské školy Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková 

organizace, ředitelky Mateřské školy Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace, 

ředitelky Mateřské školy Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace, 

ředitelky Základní školy Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace a 

ředitele Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace, ve věci 

postupného obnovení prezenční výuky pro část dětí a žáků a průběh jejich testování a 

dodržování specifických hygienických a režimových opatření s účinností od 12. dubna 2021 

a děkuje všem ředitelkám a řediteli škol, pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům i 

veřejnosti za součinnost. 

3. Nařizuje ředitelce Pečovatelské služby Čelákovice, příspěvková organizace, obnovit 

možnost návštěv klientů v Domech s pečovatelskou službou na adrese Kostelní 26 a Na 

Hrádku 462, a to s účinností od 13. dubna 2021. 

4. Umožňuje uskutečnit návštěvu klientů v Domech s pečovatelskou službou v návaznosti na 

usnesení Krizového štábu města Čelákovic č. 26/2021/3 za podmínky, že osoba používá po 

dobu návštěvy předepsaný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa) a dále, že osoba 

navštěvující klienta bude schopna se prokázat při namátkové kontrole: 

a. testem na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem, který 

nebude starší více než 48 hodin před zahájením návštěvy nebo 

b. má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování proti 

onemocnění COVID-19, přičemž od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě 

dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) 
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uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě 

jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba 

nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 nebo 
c. v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19 a doloží o tom 

doklad. 

5. Konstatuje, že účast na svatbách a pohřbech je povolena nejvýše 15 osobám, a to jak ve 

vnitřních, tak ve venkovních prostorech, a to s účinností od 12. dubna 2021. 

6. Konstatuje, že s ohledem na požadavek, aby provoz škol a školského zařízení byl zajištěn 

tak, že vstup třetích osob (mimo dětí, žáků, účastníků a zaměstnanců) do prostor školy nebo 

školského zařízení je možný jen v nezbytně nutných případech, zůstanou uzavřeny 

tělocvičny při základních školách pro veřejnost nejméně do 30. června 2021 a zakazuje jejich 

pronájmy externím subjektům.  

7. Bere na vědomí zprávu velitele Městské policie Čelákovice ve věci vyhodnocení dodržování 

krizových opatření vlády České republiky, mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví 

a usnesení Krizového štábu města Čelákovic za období od 27. února 2021 do 11. dubna 

2021 předloženou dne 12. dubna 2021. 

8. 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 13. dubna 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 12. dubna 2021 


