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USNESENÍ 

KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA ČELÁKOVIC 

ze dne 5. března 2021 č. 21 

 

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. Zpřesňuje usnesení Krizového štábu města Čelákovic č. 20/2021/4, kdy dochází k úpravě 

roku z 2021 na 2020 a zrušena jsou tak usnesení č. 5/2020/9, 7/2020/6 a 13/2020/7. 

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

aktivně nakažených (205), o počtu osob vyléčených (1 175), o počtu osob zemřelých (23) a 

o celkovém počtu osob zasažených (1 403) na území města Čelákovic ke dni 4. března 2021 

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

zdravotnických informací a statistiky České republiky.  
3. Bere na vědomí zprávu velitele Městské policie Čelákovice ve věci vyhodnocení dodržování 

krizových opatření vlády České republiky, mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví 

a usnesení Krizového štábu města Čelákovic za období od 14. února 2021 do 26. ledna 2021 

předloženou dne 1. března 2021.  
4. Bere na vědomí informaci ředitelky Základní školy Čelákovice, J. A. Komenského 414, 

příspěvková organizace, týkající se nařízení karantény pro vybrané nepedagogické 

pracovníky, v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19. 

5. Bere na vědomí informace o postupu prací k zřízení mobilního odběrového místa pro odběry 

vzorků za účelem prokázání viru SARS CoV-2 (COVID-19) – testovacího centra – na území 

města Čelákovic. 

6. Souhlasí se zřízením očkovacího centra proti onemocnění COVID-19 na území města 

Čelákovic, jehož příprava probíhá ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Bulovka, a to ve 

Sportovní hale Vikomt. 

7. Pověřuje starostu města zajistit ze zdrojů Potravinové banky respirátory FFP2 od 

Ministerstva práce a sociálních věcí, a to v počtu 6 ks respirátorů/osoba pro 2,5 % obyvatel 
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města Čelákovic, především pro seniory v nouzi nebo ohrožení a pro osoby v nouzi, které 

z různých důvodů nemohou žádat o finanční podporu na jejich nákup. 

8. Doporučuje Radě města Čelákovic v souvislosti s nepříznivou pandemickou situací na 

území města Čelákovic přijmout další opatření na podporu občanů, živnostníků a 

podnikatelských subjektů v rámci programu „COVID-19 IV“, a to s účinností od 1. dubna 

2021. Především se jedná o snížení nájemného v nebytových prostorech města o 50 % 

v případě omezeného provozu a na 1 Kč v případě přerušeného provozu v období od 1. 

dubna 2021 do 30. června 2021 a zařazení bezplatné inzerce v rámci speciální přílohy 

„Podpora podnikání“ pro místní živnostníky a podnikatele ve Zpravodaji města Čelákovic 

v číslech 4, 5 a 6/2021. 

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 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 6. března 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 5. března 2021 


