
Stránka 1 z 2 
 

 

 

 

 

 

USNESENÍ 

KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA ČELÁKOVIC 

ze dne 16. května 2020 č. 19 

 

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 ukončení nouzového stavu na celém území České republiky ke 

dni 17. května 2020 23.59 hod. 

2. Konstatuje, že ode dne 18. května 2020 00.00 hod. není vyhlášen na celém území České 

republiky nouzový stav, nicméně činnost Krizového štábu města Čelákovic nebude touto 

skutečností prozatímně dotčena. 

3. Ukládá předsedovi Krizového štábu města Čelákovic a místopředsedovi Krizového štábu 

města Čelákovic zpracovat Souhrnnou hodnotící zprávu o činnosti Krizového štábu města 

Čelákovic v období od 10. března 2020 do 9. června 2020 a umožní-li to epidemiologická 

situace, ukončit ke dni 9. června 2020 činnost Krizového štábu města Čelákovic. 

4. Nařizuje předsedovi Krizového štábu města Čelákovic a místopředsedovi Krizového štábu 

města Čelákovic předložit Souhrnnou hodnotící zprávu o činnosti Krizového štábu města 

Čelákovic v období od 10. března 2020 do 9. června 2020 k projednání na schůzi Rady města 

konané dne 23. června 2020 a rovněž na zasedání Zastupitelstva města konaném dne 24. 

června 2020. 

5. Zrušuje usnesení Krizového štábu města Čelákovic č. 0/2020/4f., 0/2020/9, 1/2020/8, 

6/2020/5, 7/2020/5, 7/2020/6, 16/2020/6, 16/2020/8 a 17/2020/3 v části týkající se 

Městského bazénu. 

6. Bere na vědomí zprávu velitele Městské policie Čelákovice dle usnesení Krizového štábu 

města Čelákovic č. 18/2020/9. 

7. Ukládá řediteli Čelákovické sportovní, příspěvková organizace, obnovit provoz Městského 

bazénu za specifických hygienických podmínek, a to s účinností od 25. května 2020. 

8. Souhlasí s obnovením provozu Městské sauny Čelákovice za specifických hygienických 

podmínek, a to s účinností od 25. května 2020. 
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9. Bere na vědomí informaci společnosti 1. SčV, a.s., Praha, o obnovení provozu kontaktních 

míst, zákaznických center a vydávání technických vyjádření v omezeném režimu a o 

obnovení dalších činností (např. odečty vodoměrů, odběry a analýzy vzorků odpadních vod) 

s účinností od 11. května 2020. 

10. Souhlasí v souvislosti s ukončením nouzového stavu na celém území České republiky 

s termíny a postupem prací při realizaci veřejné zakázky „Obnova sekčních šoupat 

uzavíracích uzlů vodovodního řadu města Čelákovice“, prováděnou společností 1. SčV, a.s., 

Praha. 

11. Ukončuje v souvislosti s ukončením nouzového stavu na celém území České republiky 

objednávku na dezinfekci veřejných prostor, a to autobusových zastávek a vybraných laviček 

s účinností k 17. květnu 2020. 

12. Bere na vědomí informaci týkající se povolení hromadných akcí ve venkovních i vnitřních 

prostorách s účastí ve stejný čas nejvýše 300 osob s účinností od 25. května 2020. 

13. Bere na vědomí informaci o možném organizovaném tréninku profesionálních i amatérských 

sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti s účastí ve stejný čas nejvýše 300 osob 

s možností využití zázemí s účinností od 25. května 2020. 

14. Upozorňuje, že je povoleno pohybovat se bez ochranných prostředků horních cest 

dýchacích, vyjma všech vnitřních prostor staveb, mimo bydliště, prostředků veřejné dopravy 

a míst, kde se nachází alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 m, nejedná-li se výlučně 

o členy domácnosti, a to s účinností od 25. května 2020. 

15. 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 17. května 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 16. května 2020 


