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USNESENÍ 

KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA ČELÁKOVIC 

ze dne 2. listopadu 2020 č. 6 

 

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 usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 30. 
října 2020 č. 1326 ve věci souhlasu s prodloužením nouzového stavu pro území České 
republiky do 20. listopadu 2020. 

2. Bere na vědomí informaci o prodloužení nouzového stavu pro území České republiky do 20. 
listopadu 2020, a to na základě usnesení vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 
1108.  

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

nouzového stavu, zůstávají nadále v platnosti v rozsahu, v jakém byla přijata. 

4. Prodlužuje platnost a účinnost usnesení Krizového štábu města Čelákovic do odvolání, a to 

č. 2/2020/5, 2/2020/17, 3/2020/8, 3/2020/10, 3/2020/11, 3/2020/12 a 5/2020/17. 

5. Bere na vědomí informaci starosty města týkající se onemocnění COVID-19 o počtu osob 
aktivně nakažených (320), o počtu osob vyléčených (97) a o celkovém počtu osob 
zasažených (417) na území města Čelákovic a v okolních obcích ke dni 2. listopadu 2020 
včetně jejich časového vývoje od 22. září 2020, které vychází z podkladů Ústavu 
zdravotnických informací a statistiky České republiky. 

6. Bere na vědomí informaci tajemníka Městského úřadu Čelákovice a ředitelky Pečovatelské 
služby Čelákovice, příspěvková organizace, věci výskytu onemocnění COVID-19 ve 
vyjmenovaných organizacích.  

7. Doporučuje starostovi města vyčlenit částku ve výši 1 000 000 Kč v návrhu rozpočtu města 

Čelákovic 2021 na krytí výdajů spojených s krizovým řízením města Čelákovic v roce 2021. 

8. Zakazuje stánkový prodej na celém území města Čelákovic s účinností od 3. listopadu 2020. 

 

Výše uvedená usnesení Krizového štábu města Čelákovic jsou platná dnem jejich zveřejnění a 

účinná od 3. listopadu 2020. 
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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 2. listopadu 2020 


