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USNESENÍ 

KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA ČELÁKOVIC 

ze dne 26. listopadu 2021 č. 1 

 

o přijetí opatření k ochraně obyvatel města 

 

 

Krizový štáb města Čelákovic 

 

v návaznosti na přijatá krizová opatření vlády České republiky a mimořádná a ochranná 

opatření Ministerstva zdravotnictví 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 o zřízení Krizového štábu města Čelákovic 

v souladu s § 21 odst. 2 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 

některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, z důvodu ohrožení zdraví 

obyvatel města v souvislosti s šířením infekčního onemocnění covid-19, s účinností ke dni 

25. listopadu 2021. 

2. Bere na vědomí informaci o jmenování členů Krizového štábu města Čelákovic ve složení: 

a) město Čelákovice – Ing. Josef Pátek, Ing. Petr Studnička, PhD., Ing. Miroslav Opa, Ph.D., 

b) Městský úřad Čelákovice – Ing. Ondřej Přenosil, Bc. Martin Chramosta,  

c) Jednotka sboru dobrovolných hasičů Čelákovice – Jiří Hanzl,  

d) Městská policie Čelákovice – Bc. Marek Drobný, Denis Hýbl. 

3. Konstatuje, že předsedou Krizového štábu města Čelákovic je starosta města Čelákovic Ing. 

Josef Pátek a místopředsedou Krizového štábu města Čelákovic je místostarosta I města 

Čelákovic Ing. Petr Studnička, PhD. 

4. Bere na vědomí informaci o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky od 26. 

listopadu 2021 00:00 hod. na dobu 30 dnů, a to na základě usnesení vlády České republiky 

ze dne 25. listopadu 2021 č. 1065. 

5. Souhlasí s poskytováním informací o výstupech Krizového štábu města Čelákovic pro 

fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby prostřednictvím webových 

stránek www.celakovice.cz (sekce Opatření města – COVID-19, podzim 2021), oficiálního 

profilu Město Čelákovice na sociální síti Facebook, aplikace Mobilní rozhlas a Zpravodaje 

města Čelákovic. V pravidelných dvoutýdenních intervalech bude informována o vývoji 

pandemické situace na svých schůzích Rada města Čelákovic, stejně tak bude průběžně 

informováno na zasedáních Zastupitelstvo města Čelákovic. 

http://www.celakovice.cz/
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6. Ukládá vedoucímu odboru organizačního Městského úřadu Čelákovice informovat předsedu 

Krizového štábu města Čelákovic o množství dezinfekce a nanovlákenných 

roušek/respirátorů, kterými disponuje město Čelákovice, resp. Městský úřad Čelákovice ke 

dni 26. listopadu 2021. 

7. Žádá vedoucího odboru finančního a plánovacího Městského úřadu Čelákovice o informaci 

pro schůzi Rady města Čelákovic dne 30. listopadu 2021 ve věci disponibilních peněžních 

prostředků v rozpočtu města 2021 vyhrazených pro krizové řízení města Čelákovic. 

8. Doporučuje Radě města Čelákovic v rámci opatření na podporu místních živnostníků a 

podnikatelů v rámci projektu „COVID-19 V“ umožnit jejich bezplatnou inzerci ve vydáních 

Zpravodaje města Čelákovic č. 1, 2 a 3/2022. 

9. Doporučuje předsedkyním a předsedům komisí a pracovních skupin Rady města Čelákovic 

a předsedkyni a předsedovi výborů Zastupitelstva města Čelákovic organizovat jejich schůze 

a zasedání distančně (online) s účinností od 26. listopadu 2021, a to do odvolání. 

10. Ukládá předsedkyni osadního výboru Sedlčánky a předsedovi osadního výboru Záluží zrušit 

všechny plánované akce a omezit činnost osadních výborů s účinností od 26. listopadu 2021, 

a to do odvolání. 

11. Ukládá vedoucím odborů Městského úřadu Čelákovice, ředitelkám a ředitelům 

příspěvkových organizací zřízených městem Čelákovice a řediteli společnosti Q – BYT 

Čelákovice, spol. s r.o., dodržovat platná krizová opatření vlády České republiky a 

mimořádná a ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky, není-li příslušná 

oblast dále upravena usnesením Krizového štábu města Čelákovic. 

12. Ukládá předsedovi redakční rady Zpravodaje města Čelákovic zveřejnit ve Zpravodaji města 

Čelákovic č. 12/2021 zkrácenou verzi dokumentu „MeSES – stanovisko: Desatero 

doporučení pro veřejnost“. 

13. Doporučuje ředitelkám a řediteli Mateřské školy Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková 

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

školy Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace, Základní školy 

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

Kostelní 457, příspěvková organizace, Základní umělecké školy Jana Zacha Čelákovice, 

příspěvková organizace a Městského domu dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková 

organizace, zrušit všechny hromadné akce určené pro zákonné zástupce dětí a žáků, 

účastníky zájmového vzdělávání a pro další veřejnost s účinností od 26. listopadu 2021, a to 

do odvolání. 

14. Bere na vědomí stanovisko organizátorů Polabských farmářských trhů ze dne 25. listopadu 

2021, přičemž tyto farmářské celoroční trhy se budou konat za splnění stanovených 

režimových opatření v sobotu v čase 7.00–13.00 hod. v části plochy náměstí 5. května 

v Čelákovicích. 

15. Ukládá veliteli Městské policie Čelákovice ve spolupráci s Policií České republiky vykonávat 

kontrolu dodržování krizových opatření vlády České republiky včetně zákazu konzumace 

alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech s výjimkou vnitřních prostor provozoven 

stravovacích služeb. 

16. Ukládá všem ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Čelákovice a řediteli 

společnosti Q – BYT Čelákovice, spol. s r.o., zveřejňovat všechna usnesení Krizového štábu 

města Čelákovic vždy na internetových stránkách příslušné organizace a aktuální usnesení 

Krizového štábu města Čelákovic na viditelném, veřejně přístupném místě příslušné 

organizace (zpravidla u vchodu do budovy).  
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17. 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, ředitelky a 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 a účinná dnem jejich 

zveřejnění. 

 

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 26. listopadu 2021 


