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USNESENÍ 

KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA ČELÁKOVIC 

ze dne 14. února 2021 č. 18 

 

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 5. října 2020 ke dni 14. února 2021 v 23:59 hod., a to z důvodu nesouhlasu 

s jeho prodloužením Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky ze dne 11. února 

2021. 

2. Bere na vědomí informaci o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky od 15. 

února 2021 00:00 hod. na dobu 14 dnů, a to na základě usnesení vlády České republiky ze 

dne 14. února 2021 č. 125 v návaznosti na žádost hejtmanky Středočeského kraje na základě 

ustanovení § 3 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých 

zákonů (krizový zákon), v platném znění, dle čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o 

bezpečnosti České republiky, v platném znění. 

3. Zrušuje usnesení Krizového štábu města Čelákovic č. 2/2020/4, 3/2020/3, 5/2020/17, 

9/2020/7, 12/2020/9, 12/2020/12 a 13/2020/14. 

4. 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.  
5. Nařizuje tajemníkovi Městského úřadu Čelákovice obnovit úřední hodiny Městského úřadu 

Čelákovice, a to s účinností od 15. února 2021. 

6. Nařizuje ředitelce Městské knihovny Čelákovice, příspěvková organizace, zajistit provoz 

městské knihovny včetně jejích poboček v omezeném režimu, a to výdej předem 

objednaných výpůjček či jejich předání buď bezkontaktně nebo prostřednictvím výdejového 

okénka, přičemž při jiném, než bezkontaktním předání výpůjček se doporučuje používat 

respirátor bez výdechového ventilu alespoň třídy FFP2 nebo KN95, a to s účinností od 15. 

února 2021.  
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7. Doporučuje občanům města Čelákovic upřednostnit při Sčítání lidu, domů a bytů 2021, které 

bude zahájeno o půlnoci z 26. na 27. března 2021 on-line formu vyplňování dotazníků. 

8. Zakazuje organizovat na území města Čelákovic hromadné akce příspěvkovým organizacím 

zřízených městem Čelákovice bez ohledu na počet účastnících se osob, a to nejméně do 28. 

února 2021. 
9. Schvaluje Čelákovické sportovní, příspěvková organizace, pronájem Sportovní haly Vikomt 

externím subjektům výhradně za účelem tréninku profesionálních sportovců a pro praktickou 

výuku sportovních činností, která je stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného 

vzdělávacího či studijního programu vyučovaných na vyšších odborných školách a vysokých 

školách, a to s účinností od 15. února 2021.  
10. 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 5. ledna 2021 do 14. 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 19. 

února 2021.  
11. 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 15. 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 14. února 2021 


