
Stránka 1 z 2 
 

 

 

 

 

 

USNESENÍ 

KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA ČELÁKOVIC 

ze dne 26. prosince 2021 č. 2 

 

o přijetí opatření k ochraně obyvatel města 

 

 

Krizový štáb města Čelákovic 

 

v návaznosti na přijatá krizová opatření vlády České republiky a mimořádná a ochranná 

opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky z důvodu ohrožení zdraví obyvatel 

v souvislosti s prokázáním koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2,  

 

po projednání přijal opatření k ochraně obyvatel města Čelákovic: 

 

1. Bere na vědomí informaci o ukončení trvání nouzového stavu na území České republiky ke 

dni 25. prosince 2021 23.59 hod. s ohledem na skutečnost, že vláda České republiky 

nepožádala o jeho prodloužení Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. 

2. Bere na vědomí informaci starosty města o vývoji počtu osob nakažených onemocněním 

covid-19 na území města Čelákovic ke dni: 

a) 25. listopadu 2021: 328 (incidence na 100 tis. obyv. 2 672,5), 

b) 30. listopadu 2021: 361 (incidence na 100 tis. obyv. 2 941,4), 

c) 2. prosince 2021: 371 (incidence na 100 tis. obyv. 3 022,9), 

d) 9. prosince 2021: 294 (incidence na 100 tis. obyv. 2 395,5), 

e) 15. prosince 2021: 223 (incidence na 100 tis. obyv. 1 817,0), 

f) 19. prosince 2021: 86 (incidence na 100 tis. obyv. 700,7),  

přičemž ke dni 1. prosince 2021 dosáhl podíl počtu osob nakažených onemocněním covid-

19 na území města Čelákovic od začátku pandemie 20,49 % a do intervalu 20–30 % spadá 

3 058 obcí v Česku (48,9 %).  

3. Ukládá předsedovi Krizového štábu města Čelákovic a místopředsedovi Krizového štábu 

města Čelákovic zpracovat Souhrnnou hodnotící zprávu o činnosti Krizového štábu města 

Čelákovic v období od 26. listopadu 2021 do 25. prosince 2021. 

4. Nařizuje předsedovi Krizového štábu města Čelákovic a místopředsedovi Krizového štábu 

města Čelákovic předložit Souhrnnou hodnotící zprávu o činnosti Krizového štábu města 

Čelákovic v období od 26. listopadu 2021 do 25. prosince 2021 k projednání na schůzi Rady 

města konané dne 28. prosince 2021 a rovněž na nejbližším zasedání Zastupitelstva města. 

5. Zrušuje všechna dosud platná usnesení Krizového štábu města Čelákovic, přičemž 

konstatuje, že pro všechny subjekty v dalším postupu jsou směrodatná rozhodnutí 

(opatření) věcně a místně příslušných orgánů při předcházení pandemii covid-19. 
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6. Bere na vědomí informaci starosty města a předsedy Krizového štábu města Čelákovic o 

ukončení činnosti Krizového štábu města Čelákovic ke dni 25. prosince 2021. 

7. 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, ředitelky a 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 a účinná dnem jejich 

zveřejnění. 

 

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 26. prosince 2021 


