
KRIZOVÝ ŠTÁB ORP LITOMĚŘICE 

 

Zápis z jednání krizového štábu 

 

konaného dne 27. 3. 2020 v 13.00 

 
Místo konání: Litoměřice 

 

Přítomni: Mgr. Ladislav CHLUPÁČ, Mgr. Milan ČIGÁŠ, Mgr. Karel KREJZA, 

Ing. Bc. Eva BŘEŇOVÁ, Ivan KRÁLIK, Miroslav LETAFKA 

 

- KŠ se sešel v omezeném rozsahu dle potřeby předsedy KŠ 

 

Průběh jednání: 

 

- Mgr. Ladislav CHLUPÁČ – podána informace o situaci v Nemocnici Litoměřice a 

o nedostatku respirátorů FFP3 pro tuto nemocnici, o situaci nadále jednáme, informace 

o situaci v domově pro seniory U Trati, domov v současné době v karanténě, jedná se 

o příspěvkovou organizaci ÚK, město Litoměřice obdrželo dar od firmy Q-PRODUCT 

s.r.o., zastoupené p. Petrem KVAPILEM, 400 ks roušek, je třeba rozdělit potřebným 

- Mgr. Milan ČIGÁŠ – roušky budou předány následovně, 250 ks Nemocnice 

Litoměřice, 150 ks Všeobecná fakultní nemocnice MOTOL, dětská onkologie 

- Miroslav LETAFKA – zabezpečení respirátorů FFP3 se pro nemocnici nepodařilo 

zajistit, obvolány firmy, které se výrobou zabývají (Roudnice n/L., Chrudim, 

Brno atd.), odpovědi vždy stejné, můžeme distribuovat pouze podle pokynu MZ, což 

bylo potvrzeno KŠ ÚK včerejšího dne, dnes měla být uspořádána videokonference 

náměstka hejtmana kraje s řediteli všech nemocnic, které nespadají pod Krajskou 

zdravotní, tam se problém měl řešit, Nemocnice Litoměřice musí respirátory FFP3 

vyžadovat cestou KÚ, odboru zdravotnictví 

- Mgr. Milan ČIGÁŠ – na základě dotazu z internetu jsem opět řešil dotaz, proč nejsou 

v Litoměřicích kompletně uzavřeny MŠ, předkládám k řešení KŠ 

- k uvedenému proběhla všeobecná diskuze 

- Mgr. Ladislav CHLUPÁČ – činnost mateřských škol zřízených městem Litoměřice 

bude v souladu s apelem krizového štábu ÚK nadále zachována pro děti pracujících 

rodičů v omezeném rozsahu (třídy pro maximálně 15 dětí), v případě omezení jejich 

provozu spočívající v zákazu osobní přítomnosti dětí hrozí paralýza poskytování 

zdravotních, sociálních a dalších služeb na území regionu 

- Ing. Bc. Eva BŘEŇOVÁ – informace o nedostatku teploměrů, v současné době 

potřeba pro Farní charitu 

- Mgr. Milan ČIGÁŠ – teploměry hledáme a sháníme, nicméně se jedná o nedostatkové 

zboží, podána informace o zabezpečení úřadu, rozeslána starostům obcí ORP včetně 

nabídky možnosti vzdělávání zdarma, dále podána informace o současné činnosti 

Zdravého města, OSVZ připravil letáky pro seniory, které se distribuují, byl 

aktualizován web města, informace o COVID 19  

https://www.litomerice.cz/koronavirus 

- Mgr. Ladislav CHLUPÁČ – pověřuji tajemníka úřadu o podávání informací starostům 

obcí ORP v oblasti zabezpečení MěÚ Litoměřice 

https://www.litomerice.cz/koronavirus


- Miroslav LETAFKA – co se týká bezdotykových teploměrů obvolal jsem kolegy 

z ORP a KŘ ÚK, všude je nedostatek, problém tohoto nouzového stavu je, že postihl 

celou ČR, celou Evropu, oproti povodním se humanitární pomoc těžko obstarává, 

všechna krizová opatření vyhlašovaná vládou a mimořádná opatření MZ předávána 

členům KŠ a obcím v rámci ORP, dále podáno stručné shrnutí informací ze včerejší 

videokonference, podle pokynu KŠ ÚK zřízena oddělením ICT distribuční adresa pro 

zasílání zpráv z KÚ, po dohodě s tajemníkem úřadu určeny osoby do distribučního 

seznamu, v případě potřeby lze průběžně měnit, informace KST o možném využití 

webu českých a slovenských advokátů, který je připraven přímo pro stávající krizovou 

situaci, KST upřesňuje krizová opatření nouzového stavu vydávaná vládou a MZ, na 

KŠ se obrátil dopisem místostarosta jedné obce z ORP dotazem, proč KŠ ORP 

Litoměřice nezajistí plošně pro obce v rámci ORP např. desinfekční prostředky atd., 

objasnění: 

Podle § 21 zákona 240/2000 Sb. má každý starosta (nejen starosta ORP) možnost 

zřídit krizový štáb jako svůj pracovní orgán a dále zajišťovat provedení krizových 

opatření v podmínkách správního obvodu své obce. V době krizového stavu starosta 

obce mimo jiné organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatelstva 

a zajišťuje organizaci dalších opatření nezbytných pro řešení krizové situace. 

K tomuto účelu je podle § 25 výše uvedeného zákona povinnost obce vyčlenit ve svém 

rozpočtu objem finančních prostředků potřebný k zajištění přípravy na krizové situace 

a dále účelovou rezervu finančních prostředků na řešení krizových situací a 

odstraňování jejich následků. KŠ jednotlivých obcí mohou využít těchto prostředků 

např. pro nákup desinfekčních prostředků. V případě, že obec nemá KŠ zřízen (není to 

povinnost obce, povinnost má pouze ORP), za výše uvedená opatření zodpovídá 

starosta obce. O těchto skutečnostech jsou starostové informování při provádění 

kontrol (metodické pomoci) ze stupně HZS v součinnosti s ORP podle § 33 výše 

uvedeného zákona.  

KŠ ORP Litoměřice provádí distribuci prostředků, které obdrží od státu cestou KÚ 

nebo které se mu podaří zabezpečit cestou humanitární pomoci a dělá vše pro úspěšné 

zvládnutí současné situace. 

 

 

Další zasedání KŠ dle potřeby 

 

V Litoměřicích dne 27 března 2020 

 

zapsal tajemník krizového štábu Miroslav Letafka 

 

 

Mgr. Ladislav CHLUPÁČ 

předseda krizového štábu ORP Litoměřice 


