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USNESENÍ 

KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA ČELÁKOVIC 

ze dne 12. listopadu 2020 č. 7 

 

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 vyhlášeného nouzového stavu na území 

České republiky,  

 

po projednání přijal opatření k ochraně obyvatel města Čelákovic: 

 

1. Bere na vědomí informaci starosty města týkající se onemocnění COVID-19 o počtu osob 

aktivně nakažených (364), o počtu osob vyléčených (101) a o celkovém počtu osob 

zasažených (465) na území města Čelákovic a v okolních obcích ke dni 12. listopadu 2020 

včetně jejich časového vývoje od 22. září 2020, které vychází z podkladů Ústavu 

zdravotnických informací a statistiky České republiky. 

2. Bere na vědomí informaci ředitelky Mateřské školy Čelákovice, J. A. Komenského 1586, 

příspěvková organizace, ze dne 11. listopadu 2020 o přerušení provozu mateřské školy dne 

16. listopadu 2020. 

3. Bere na vědomí informaci ředitelky Základní školy Čelákovice, J. A. Komenského 414, 

příspěvková organizace, ze dne 11. listopadu 2020 o vyhlášení ředitelského volna na den 

16. listopadu 2020. 

4. Nesouhlasí s ohledem na vývoj epidemické situace s návrhem organizátorů Polabských 

farmářských trhů ve věci obnovení konání trhů na části plochy náměstí 5. května 

v Čelákovicích s účinností od 21. listopadu 2020 a trvá na usnesení Krizového štábu města 

Čelákovic č. 5/2020/5 a č. 6/2020/8 s platností nejméně do 30. listopadu 2020. 

5. Nařizuje ředitelce Základní školy Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková 

organizace a řediteli Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace, 

obnovit prezenční výuku žáků 1. ročníků a 2. ročníků základních škol při splnění specifických 

hygienických podmínek s účinností od 18. listopadu 2020. 

6. Žádá zákonné zástupce dětí navštěvujících mateřské školy zřízené městem Čelákovice, kteří 

mají nárok mateřskou dovolenou a rodičovskou dovolenou, aby zvážili docházku svých dětí 

do mateřské školy při současné epidemické situaci. 
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7. Ukládá veliteli Městské policie Čelákovice zpracovat stručnou zprávu zaměřenou na 

vyhodnocení dodržování krizových opatření vlády České republiky, mimořádných opatření 

Ministerstva zdravotnictví a usnesení Krizového štábu města Čelákovic na celém území 

města Čelákovic po dobu 1 měsíce trvání nouzového stavu od 5. října 2020 do 4. listopadu 

2020 včetně uvedení příkladů jejich porušení a přijatých nápravných opatření, a tuto zprávu 

předložit předsedovi a místopředsedovi Krizového štábu města Čelákovic v termínu 

nejpozději do 18. listopadu 2020.  

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 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 13. listopadu 2020. 

 

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. listopadu 2020 


