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USNESENÍ 

KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA ČELÁKOVIC 

ze dne 27. února 2021 č. 20 

 

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 o ukončení nouzového stavu pro území České republiky 

vyhlášeného dne 14. února 2021 ke dni 26. února 2021 v 23.59 hod. 

2. Bere na vědomí informaci o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky ode dne 

27. února 2021 00.00 hod. na dobu 30 dnů, a to na základě usnesení vlády České republiky 

ze dne 26. února 2021 č. 196. 

3. Stanovuje, že veškerá opatření Krizového štábu města Čelákovic přijatá z důvodu 

nouzového stavu, zůstávají nadále v platnosti v rozsahu, v jakém byla přijata, není-li 

stanoveno jinak.  
4. Zrušuje usnesení Krizového štábu města Čelákovic č. 5/2021/9, 7/2021/6 a 13/2021/7. 
5. Bere na vědomí informaci starosty města týkající se onemocnění COVID-19 o počtu osob 

aktivně nakažených (143), o počtu osob vyléčených (1 112), o počtu osob zemřelých (21) a 

o celkovém počtu osob zasažených (1 276) na území města Čelákovic ke dni 25. února 2021 

včetně jejich časového vývoje od 3. ledna 2021, které vychází z podkladů Ústavu 

zdravotnických informací a statistiky České republiky.  
6. Bere na vědomí informaci o omezení volného pohybu osob na území České republiky mezi 

okresy v období od 1. března 2021 00.00 hod. do 21. března 2021 23.59 hod. ve smyslu 

usnesení vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 216 

(https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUPWWU), přičemž upozorňuje, že je 

možné využít pro realizaci cest následující čestné prohlášení a formuláře: 

a. čestné prohlášení – důvod k opuštění místa trvalého pobytu nebo bydliště:  

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Cestne_prohlaseni___vzor.pdf 

b. formulář – doklad pro cesty mimo okres: 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUPWWU
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Cestne_prohlaseni___vzor.pdf
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https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Formular_pro_cesty_mimo_okres_-

_vzor.pdf  

c. formulář – potvrzení zaměstnavatele na cesty do místa výkonu práce: 

https://www.vlada.cz/assets/media-

centrum/aktualne/Potvrzeni_zamestnavatele_na_cesty_do_mista_vykonu_prace_-_vzor.pdf 

7. Konstatuje, že hranice okresu Praha-východ jsou stanoveny takto (pozn.: hranice okresu 

vyznačena červeně), 

  
Zdroj: Seznam.cz 

přičemž součástí okresu Praha-východ jsou tyto obce (pozn.: barevné podbarvení dle 

správního obvodu obce s rozšířenou působností Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a 

Říčany). 

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Formular_pro_cesty_mimo_okres_-_vzor.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Formular_pro_cesty_mimo_okres_-_vzor.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Potvrzeni_zamestnavatele_na_cesty_do_mista_vykonu_prace_-_vzor.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Potvrzeni_zamestnavatele_na_cesty_do_mista_vykonu_prace_-_vzor.pdf
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Zdroj: ČSÚ 

8. Konstatuje, že území města Čelákovic je stanoveno takto (pozn. správní obvod města 

ohraničen červeně), 
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Zdroj: Geoportál GEPRO 

přičemž území města Čelákovic je tvořeno 3 katastrálními územími, kterými jsou: 

a. Čelákovice; 

b. Sedlčánky; 

c. Záluží u Čelákovic. 

9. Nařizuje v návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 200 

ředitelce Mateřské školy Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace, ředitelce 

Mateřské školy Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace a ředitelce Mateřské 

školy Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace, přerušit provoz 

mateřských škol, a to v období od 1. března 2021 nejméně do 19. března 2021, a to z důvodu 

zákazu osobní přítomnosti dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole. 
10. Nařizuje v návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 200 

ředitelce Základní školy Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace a 

řediteli Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace, přerušit provoz 

základních škol včetně 1. a 2. ročníků, a to v období od 1. března 2021 nejméně do 19. 

března 2021, a to z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání 

v základní škole a ukládá zabezpečit distanční způsob vzdělávání žáků všech ročníků 

základních škol. 
11. Nařizuje všem ředitelkám a řediteli škol a školského zařízení zřízených městem Čelákovice 

zajistit provoz škol a školského zařízení tak, že vstup třetích osob do prostor školy (nejen 

učebny, společné prostory, ale i tělocvičny, školní jídelny apod.) nebo školského zařízení je 
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možný jen v nezbytně nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami 

v prostorách školy nebo školského zařízení, a to s účinností od 1. března 2021.  
12. Nařizuje řediteli Čelákovické sportovní, příspěvková organizace a ředitelce Městského domu 

dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace, na základě důrazného doporučení vlády 

České republiky uzavřít prostory jimi provozovaných dětských hřišť, a to s účinností od 1. 

března 2021. 

13. Upozorňuje ředitele Čelákovické sportovní, příspěvková organizace, že Sportovní hala 

Vikomt může být kdykoliv využita v rámci čl. III Plánu krizové připravenosti města Čelákovic 

pro potřeby krizového řízení města a ukládá mu o této skutečnosti informovat subjekty, které 

mohou aktuálně tuto sportovní halu využívat. 

14. 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 trvání nouzového stavu od 14. února 2021 do 26. února 2021 

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

předložit předsedovi a místopředsedovi Krizového štábu města Čelákovic v termínu 

nejpozději do 5. března 2021.  
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 ředitele 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 28. února 2021. 

 

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 27. února 2021 


