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USNESENÍ 

KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA ČELÁKOVIC 

ze dne 17. května 2021 č. 30 

 

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 přijímání opatření na území České 

republiky dle tzv. pandemického zákona 

 

po projednání přijal opatření k ochraně obyvatel města Čelákovic: 

 

1. Zrušuje usnesení Krizového štábu města Čelákovic č. 13/2020/17, 13/2020/18, 13/2020/19 

a 13/2020/20. 

2. Nařizuje odboru správy majetku a investic Městského úřadu Čelákovice obnovit provoz 

rekreační chaty Huť a řediteli Technických služeb Čelákovice, příspěvková organizace, 

obnovit provoz rekreačního objektu Dědov při splnění specifických režimových a 

hygienických podmínek, a to s účinností od 24. května 2021. 

3. Doporučuje ředitelkám a řediteli škol a školského zařízení zřízených městem Čelákovic 

seznámit se s podmínkami konání škol v přírodě s účinností od 31. května 2021. 

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

Praze, týkající se nařízení karantény dětí a pedagogů v Základní škole Čelákovice, J. A. 

Komenského 414, příspěvková organizace, pro třídu 2. D a část třídy 4. A (8 žáků), v 

souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19.  

5. Nařizuje předsedkyni osadního výboru Sedlčánky a předsedovi osadního výboru Záluží 

obnovit činnosti osadních výborů při splnění specifických režimových a hygienických 

podmínek, a to s účinností od 1. srpna 2021. 

6. Nařizuje vedoucí odboru pro občanské záležitosti Městského úřadu Čelákovice a 

koordinátorce seniorských aktivit města Čelákovic ve spolupráci s ředitelkou Pečovatelské 

služby Čelákovice, příspěvková organizace, obnovit vybrané akce pro seniory při splnění 

specifických režimových a hygienických podmínek, které jsou financovány či 

spolufinancovány z rozpočtu města Čelákovic, a to s účinností od 1. září 2021. 

7. Doporučuje předsedům a předsedkyním výborů Zastupitelstva města Čelákovic a komisí a 

pracovních skupin Rady města Čelákovic organizovat jejich zasedání a schůze distančně 

(online) nejpozději do 31. srpna 2021. 
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8. 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 18. května 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 17. května 2021 


