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USNESENÍ 

KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA ČELÁKOVIC 

ze dne 13. října 2020 č. 3 

 

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. Zrušuje usnesení Krizového štábu města Čelákovic č. 2/2020/7, 2/2020/8, 2/2020/9, 

2/2020/10, 2/2020/11, 2/2020/12, 2/2020/13, 2/2020/14 a 2/2020/23. 

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

aktivně nakažených, o počtu osob vyléčených a o celkovém počtu osob zasažených na 

území města Čelákovic a v okolních obcích ke dni 12. října 2020 včetně jejich časového 

vývoje od 22. září 2020, které vychází z podkladů Ústavu zdravotnických informací a 

statistiky České republiky. 

3. Ukládá starostovi města informovat občany města v pravidelném týdenním intervalu, a to 

vždy v pátek s účinností od 16. října 2020, o počtu osob aktivně nakažených, o počtu osob 

vyléčených a o celkovém počtu osob zasažených na území města Čelákovic. 

4. Bere na vědomí krizová opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. října 2020 č. 1021 a 

č. 1022 a usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1028 a č. 1029. 

5. Bere na vědomí rozhodnutí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem 

v Praze, týkající se nařízení karantény dětí a pedagogů v Mateřské škole Čelákovice, 

Přístavní 333, příspěvková organizace, pro 1. třídu – Žabky, 2. třídu – Sluníčka a 3. třídu – 

Berušky (celkem 20 dětí), v období od 12. října 2020 do 19. října 2020, v souvislosti 

s výskytem onemocnění COVID-19. 

6. Bere na vědomí rozhodnutí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem 

v Praze, týkající se zákazu osobní přítomnosti dětí v Mateřské škole Čelákovice, Přístavní 

333, příspěvková organizace, a souhlasí s přerušením provozu mateřské školy na adrese 

Přístavní 333, Čelákovice (tzv. hlavní budova) v období od 12. října 2020 do 19. října 2020, 

v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19. 
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7. Bere na vědomí cenovou nabídku společnosti THECA SOLUTIO LTD., odštěpný závod, 

Nelahozeves, zpracovanou v návaznosti na usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze 

dne 8. října 2020 č. 2/2020/21 na dezinfekci veřejných prostor na území města Čelákovic 

(autobusové zastávky, lavičky, dětská hřiště), která bude probíhat v jednotýdenním intervalu 

a schvaluje ji. 

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

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

přerušit provoz základních škol a zabezpečit v základním vzdělávání na 1. i 2. stupni 

distanční výuku bez osobní přítomnosti žáků ve škole, a to v období od 14. října 2020 do 23. 

října 2020. 

9. Ukládá vedoucí odboru školství, informací a kultury Městského úřadu Čelákovice přerušit 

realizaci projektu „Primární prevence rizikového chování dětí a mládeže II 2020–2022“ 

v základních školách zřízených městem Čelákovice, a to po dobu trvání nouzového stavu a 

současně po dobu trvání distanční výuky. 

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

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

pronájmy tělocvičen a dalších prostor v budovách škol, a to bez ohledu na počet účastnících 

se osob nejméně do 3. listopadu 2020. 

11. Nařizuje ředitelce Základní umělecké školy Jana Zacha Čelákovice, příspěvková 

organizace, přerušit provoz základní umělecké školy a zabezpečit v základním uměleckém 

vzdělávání distanční výuku bez osobní přítomnosti žáků ve škole, a to v období od 14. října 

do 23. října 2020. 

12. Nařizuje ředitelce Městského domu dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace, 

přerušit provoz městského domu dětí a mládeže a zabezpečit v zájmovém vzdělávání 

distanční výuku bez osobní přítomnosti dětí, žáků, studentů a dalších účastníků ve školském 

zařízení, a to v období od 14. října do 1. listopadu 2020. 

13. Nařizuje řediteli Kulturního domu Čelákovice, příspěvková organizace, přerušit provoz 

kulturního domu a zrušit všechny akce bez ohledu na počet účastnících se osob nejméně do 

3. listopadu 2020. 

14. Nařizuje ředitelce Městské knihovny Čelákovice, příspěvková organizace, zrušit všechny 

akce bez ohledu na počet účastnících se osob nejméně do 3. listopadu 2020. 

15. Nařizuje řediteli Městského muzea v Čelákovicích, příspěvková organizace, přerušit provoz 

městského muzea a zrušit všechny akce bez ohledu na počet účastnících se osob nejméně 

do 3. listopadu 2020. 

16. Nařizuje řediteli Čelákovické sportovní, příspěvková organizace, přerušit provoz Městského 

bazénu Čelákovice a přerušit provoz Sportovní haly Vikomt nejméně do 3. listopadu 2020. 

17. Nařizuje ředitelce Pečovatelské služby Čelákovice, příspěvková organizace, přerušit 

poskytování sociálních služeb na základě uzavřené smlouvy s uživatelem podle § 91 zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu trvání 

nouzového stavu. 

18. Nařizuje ředitelce Pečovatelské služby Čelákovice, příspěvková organizace, vydat zákaz 

všem osobám, kterým jsou poskytovány sociální služby podle § 49 a 50 zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (domovy pro seniory, domovy se 

zvláštním režimem), zákaz vycházet mimo objekt či areál zařízení, ve kterém jim je 

poskytována sociální služba, s výjimkou těch uživatelů, u kterých by došlo k závažnému 

ohrožení psychického či zdravotního stavu, a to po dobu trvání nouzového stavu. 
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19. Ukládá všem osobám (uživatel, zaměstnanci poskytovatele a další přítomné osoby) během 

poskytování sociálních služeb v terénní formě v místě bydliště nebo v místě přechodného 

ubytování zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), a 

to s výjimkou úkonů poskytování sociální péče neslučitelných s touto povinností. 

20. Nařizuje všem organizátorům kulturních, sportovních, společenských a náboženských akcí 

řídit se při jejich organizaci krizovým opatřením schváleným usnesením vlády České 

republiky ze dne 12. října 2020 č. 1021. 

21. Zdůrazňuje, že je zakázáno pobývat na veřejně přístupných místech ve skupinách, které 

zahrnují více než 6 osob a jsou zakázány hromadné akce konané v počtu vyšším než 6 osob 

ve vnitřních prostorech staveb nebo ve vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti, a to 

s výjimkou zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele, osob společně 

vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost, osob, které společně konají 

činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu 

osob, přičemž osoby účastnící se hromadné akce udržují odstup od osob, které nejsou 

účastníky této hromadné akce, alespoň 2 metry, a to při stanovení určitých výjimek. 

22. Nařizuje řediteli Technických služeb Čelákovice, příspěvková organizace, omezit počet osob 

přítomných na sběrném a separačním dvoře a na sběrném místě najednou na nejvýše 6 

osob, a to včetně obsluhujícího personálu. 

23. Nařizuje řediteli Čelákovické sportovní, příspěvková organizace, omezit počet osob 

přítomných na venkovních sportovních hřištích a dětských hřištích najednou na nejvýše 6 

osob, nejsou-li členy jedné domácnosti. 

24. 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. 

25. 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 14. října 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 13. října 2020 


