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USNESENÍ 

KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA ČELÁKOVIC 

ze dne 7. června 2021 č. 32 

 

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. 22/2021/7. 

2. Bere na vědomí informaci předsedy Krizového štábu města Čelákovic ze dne 1. června 

2021, že vzhledem ke klidnější epidemické situaci již nebudou městu Čelákovice zasílány 

informace o počtech osob s onemocněním COVID-19 ze strany Krajské hygienické stanice 

Středočeského kraje se sídlem v Praze. Ke dni 31. května 2021 byl počet osob nakažených 

onemocněním COVID-19 na území města Čelákovic 7. 

3. Souhlasí se zrušením očkovacího centra proti onemocnění COVID-19 zřízeného ve 

Sportovní hale Vikomt v návaznosti na současný stav očkování v České republice a 

doporučení Centrálního řídícího týmu COVID-19. 

4. Nařizuje řediteli Čelákovické sportovní, příspěvková organizace, v návaznosti na usnesení 

Krizového štábu města Čelákovic č. 32/2021/3 připravit Sportovní halu Vikomt k možnému 

využití pro sportovní aktivity s účinností od 1. července 2021. 

5. Ukládá vedoucí odboru pro občanské záležitosti Městského úřadu Čelákovice obnovit 

slavnostní obřad vítání nejmladších občánků města Čelákovic při splnění specifických 

režimových a hygienických podmínek, a to s účinností od 1. září 2021 umožní-li to aktuální 

epidemická situace s dočasnou frekvencí 2x měsíčně. 

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

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

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

2022“, a to s účinností od 1. září 2021 umožní-li to aktuální epidemická situace. 

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

organizace a řediteli Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace, 
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dokončit realizaci soutěže „Vyhraj projekt“ v rámci podpory Mobilního rozhlasu, a to 

s účinností od 1. září 2021 umožní-li to aktuální epidemická situace. 

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

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

obnovit pronájmy tělocvičen při základních školách externím subjektům, a to s účinností od 

1. července 2021. 

9. Umožňuje řediteli Kulturního domu Čelákovice, příspěvková organizace, obnovit provoz 

kulturního domu a organizaci hromadných akcí, a to s účinností od 1. září 2021 umožní-li to 

aktuální epidemická situace a stav realizace veřejných zakázek zaměřených na rekonstrukci 

elektroinstalace a rekonstrukci kuchyně v objektu kulturního domu. 

10. Umožňuje městu Čelákovice, Městskému úřadu Čelákovice a ředitelkám a ředitelům 

příspěvkových organizací zřízených městem Čelákovice, společnosti Q – BYT Čelákovice, 

spol. s r.o., veliteli Městské policie Čelákovice a veliteli Jednotky sboru dobrovolných hasičů 

Čelákovice organizovat či spoluorganizovat hromadné akce při splnění specifických 

hygienických a režimových podmínek, a to s účinností od 1. září 2021. 

11. 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 stavu pandemické pohotovosti od 8. května 2021 do 10. 

června 2021 včetně uvedení příkladů jejich porušení a přijatých nápravných opatřeních, a 

tuto zprávu předložit předsedovi a místopředsedovi Krizového štábu města Čelákovic v 

termínu nejpozději do 14. června 2021.  
12. 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 8. června 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 7. června 2021 


