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USNESENÍ 

KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA ČELÁKOVIC 

ze dne 8. dubna 2020 č. 11 

 

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 30. dubna 2020, a to 

na základě usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 7. dubna 2020 č. 1012. 

2. Bere na vědomí informaci odběrové místnosti společnosti AeskuLab, k. s., o obnovení 

provozu od 31. března 2020. 

3. Bere na vědomí informaci ředitelky společnosti Ekolandia, školní catering, mateřská škola, 

s. r. o., o přerušení provozu soukromé mateřské školy od 30. března 2020 do 30. dubna 

2020. 

4. Zrušuje usnesení Krizového štábu města Čelákovic č. 1/2020/3b., 3c. a 3d., č. 1/2020/5, č. 

2/2020/1a., č. 2/2020/7 a č. 2/2020/8. 

5. Ukládá řediteli Čelákovické sportovní, příspěvková organizace, provést plošnou dezinfekci 

všech venkovních sportovišť v součinnosti s ředitelkou Městského domu dětí a mládeže 

Čelákovice, příspěvková organizace a po jejím provedení obnovit provoz všech venkovních 

sportovišť na území města Čelákovic ve standardní provozní době s účinností od 10. dubna 

2020. 

6. Zdůrazňuje ve vazbě na usnesení Krizového štábu města Čelákovic č. 11/2020/5, že 

venkovní sportoviště a další veřejná prostranství je možné využívat k individuálnímu 

sportování, je nutné dodržet minimální odstup 2 m od ostatních osob, společně mohou 

sportovat nanejvýš 2 osoby s výjimkou členů domácnosti, na hřišti smí být pouze 2 osoby a 

nesmí přitom využívat vnitřní šatny, sprchy a další uzavřené společné prostory. Zároveň bude 

u všech venkovních sportovišť odstraněno oznámení o zákazu vstupu osob do těchto prostor. 

7. Ukládá všem ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Čelákovice: 

a. instalovat u vstupu do objektů, které mají ve výpůjčce, dávkovače na dezinfekci; 



Stránka 2 z 2 
 

b. informovat prostřednictvím místopředsedy Krizového štábu města Čelákovic 

zřizovatele, město Čelákovice, o vyčíslení množství požadované alkoholové 

dezinfekce pro bezproblémové zajištění chodu příspěvkové organizace v době po 

zrušení bezkontaktního provozu a obnovení standardního provozu, v termínu 

nejpozději do 15. dubna 2020. 

8. Bere na vědomí informaci předsedy Krizového štábu města Čelákovic o zajištění objednávky 

u společnosti Enaspol a. s., Rtyně nad Bílinou – Velvěty, týkající se 1 500 l alkoholové 

dezinfekce Anti-COVID, a to pro potřeby organizací města a občany města. 

9. 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 9. 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 8. dubna 2020 


