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USNESENÍ 

KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA ČELÁKOVIC 

ze dne 31. března 2020 č. 7 

 

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. 1/2020/9. 

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

sběrných a separačních dvorů komunálního odpadu (Čelákovice – Mochovská, Sedlčánky – 

Na Hrázi), a to v rozsahu standardní provozní doby s účinností od 1. dubna 2020. 

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

poskytovanou službu nákupu potravin a vyzvednutí léků i pro osoby zdravotně postižené, 

které jsou držiteli průkazů TP, ZTP a ZTP/P, zdržující se na území města Čelákovic. 

4. Doporučuje přijmout nabídku na bezplatnou dodávku balíčků se 100 ústenkami, rukavicemi 

a antibakteriálními krémy, které budou přednostně určeny pro seniory. 

5. Požaduje po zhotoviteli veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Obnova sekčních 

šoupat uzavíracích uzlů vodovodního řadu města Čelákovice“, společnosti 1. SčV, a. s., 

Praha, provádět výměnu sekčních šoupat uzavíracích uzlů až v termínech, kdy skončí na 

území České republiky nouzový stav, resp. bude rozhodnuto o jeho zrušení. 

6. Ukládá předsedovi Krizového štábu města Čelákovic zabezpečit plošnou dezinfekci 

veřejných venkovních sportovišť – Městského stadionu, dětských hřišť, víceúčelových hřišť 

a workoutových hřišť, provozovaných Čelákovickou sportovní, příspěvková organizace a 

Městským domem dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace, před obnovením 

jejich provozu. 

7. Ukládá starostovi města informovat členy Zastupitelstva města Čelákovic o odložení termínu 

zasedání Zastupitelstva města Čelákovic, a to do doby, než skončí na území České republiky 

nouzový stav, resp. bude rozhodnuto o jeho zrušení. 

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 
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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 1. 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 31. března 2020 


