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USNESENÍ 

KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA ČELÁKOVIC 

ze dne 15. dubna 2020 č. 13 

 

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. 0/2020/4d., č. 0/2020/8, č. 1/2020/1, 

č. 1/2020/2 a č. 2/2020/10. 

2. Ukládá ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Čelákovice zajistit 

bezkontaktní a případně redukovaný provoz příslušné organizace ve smyslu platných 

opatření vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR, přičemž rozhodnutí o překážce na straně 

zaměstnavatele – home office je plně v kompetenci ředitele příspěvkové organizace. 

3. Bere na vědomí informaci provozovatele Polabských farmářských trhů o obnovení jejich 

konání na náměstí 5. května v Čelákovicích, a to od 25. dubna 2020. 

4. Ukládá řediteli Technických služeb Čelákovice, příspěvková organizace, obnovit provoz 

veřejných toalet v Rybářské ulici v řádné provozní době s účinností od 25. dubna 2020. 

5. Ukládá řediteli Městského muzea v Čelákovicích, příspěvková organizace, obnovit provoz 

muzea v řádné provozní době s účinností od 25. května 2020, přičemž je nutné respektovat 

omezení v pořádání kulturních a společenských akcí, a to jak z rozhodnutí vlády ČR, tak 

z rozhodnutí Krizového štábu města Čelákovic. 

6. Ukládá řediteli Kulturního domu Čelákovice, příspěvková organizace, obnovit provoz 

kulturního domu v řádné provozní době s účinností od 8. června 2020, přičemž je nutné 

respektovat omezení v pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí, a to jak 

z rozhodnutí vlády ČR, tak z rozhodnutí Krizového štábu města Čelákovic. 

7. Ukládá veliteli Městské policie Čelákovice v návaznosti na usnesení Krizového štábu města 

Čelákovic č. 1/2020/13c. zpracovat stručnou zprávu zaměřenou na vyhodnocení dodržování 

krizových opatření vlády ČR, mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a 

usnesení Krizového štábu města Čelákovic na celém území města Čelákovic po dobu 1 

měsíce trvání nouzového stavu od 12. března do 12. dubna 2020 včetně uvedení příkladů 
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jejich porušení a přijatých nápravných opatřeních, a tuto zprávu předložit předsedovi a 

místopředsedovi Krizového štábu města Čelákovic v termínu nejpozději do 20. dubna 2020. 

8. Bere na vědomí informaci předsedy Krizového štábu města Čelákovic o celkovém počtu 

potvrzených případů a počtu aktuálně nemocných osob s onemocněním COVID-19 na území 

města Čelákovic dle údajů Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem 

v Praze. 

9. Seznámil se s informací o možném organizování svateb do 10 lidí za specifických 

hygienických podmínek s účinností od 20. dubna 2020. 

10. Seznámil se s informací o možném organizování svateb za specifických hygienických 

podmínek s účinností od 8. června 2020. 

11. Navrhuje Radě města Čelákovic v zájmu podpory občanů, živnostníků a podnikatelských 

subjektů snížit dočasně cenu za inzerci ve Zpravodaji města Čelákovic. 

12. 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 16. 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 15. dubna 2020 


