KRIZOVÝ ŠTÁB ORP LITOMĚŘICE
Zápis z jednání krizového štábu
konaného dne 29. 4. 2020 v 14:30
Místo konání: Litoměřice
Přítomni: Mgr. Ladislav CHLUPÁČ (on-line), Lukas WÜNSCH (on-line),
Mgr. Milan ČIGÁŠ, Ing. Bc. Eva BŘEŇOVÁ, Ivan KRÁLIK, Miroslav LETAFKA
-

KŠ se sešel v omezeném rozsahu dle potřeby předsedy KŠ

Průběh jednání:
-

Mgr. Ladislav CHLUPÁČ
Zrušením usnesení vlády skončilo 28. 4. bezplatné parkování, z technických důvodů
bude na území města Litoměřice opětovně zavedeno zpoplatnění parkování od 4. 5.,
06:00 hod.
Co se týká plošného testování, v průběhu akce nebyly žádné vážnější problémy.
Z pohledu zabezpečení úkolů města si poděkování zaslouží všichni, kteří se na
zabezpečení této studie jakýmkoliv způsobem podíleli, zvláště poděkování ředitelce
Zahrady Čech, s.r.o. a jejímu kolektivu. Po ukončení testování byla v areálu Zahrady
Čech od 13:30 uspořádána OKMCR tisková konference za účasti médií.

-

Miroslav LETAFKA
Podána informace o MO MZ a UV vydaných a zrušených 23., 24. a 27. 4.
Ve dnech 23. – 28. 4. proběhlo v Litoměřicích v areálu Zahrady Čech plošné testování
obyvatelstva v rámci studie kolektivní imunity SARS-CoV-2-CZ-Preval. Za testování
byl odpovědný Ústav zdravotnických informací a statistiky Ministerstva zdravotnictví
ve spolupráci s AČR (VÚ Bechyně, 6. polní nemocnice Hradec Králové, VP a
KVV Ústí n/L.) Na plnění úkolu se podílela Zahrada Čech, s.r.o., Fakulta
zdravotnických studií UJEP, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí n/L.,
Nemocnice Litoměřice, a.s., PČR a město Litoměřice. Za město Litoměřice se na
plnění úkolů podílelo vedení města, tajemník krizového štábu, Zdravé město,
OKMCR, MP, TSM, JSDH a dobrovolníci zabezpečeni Zdravým městem (běžní
občané, kteří se přihlásili na začátku NS prostřednictvím Zdravého města pro
případnou pomoc, Dobrovolnické centrum Diecézní charity Litoměřice, Litoměřičtí
skauti a zaměstnanci Městského úřadu). Akce byla plánována od 23. do 30. 4., nebo
do naplnění počtů testovaných kategorií. Testování ukončeno za pomoci OKMCR a
médií 28. 4. v 12:30 z důvodu naplnění kategorií 18-39 let věku – 1.000 osob, 40-59
let věku – 1.000 osob a 60-89 let věku – 1.000 osob, celkem 3.000 osob (28. 4. do
13:00 ještě probíhalo testování objednaných osob IKEM).
Tisková zpráva:
https://www.litomerice.cz/aktuality/10250-testovani-v-litomericich-vcera-skoncilo

28. 4. byl vrácen tirážní stan Nemocnicí Litoměřice městu Kadaň, jehož zapůjčení
zabezpečil KŠ ORP ve spolupráci s KŠ ÚK za pomoci JSDH 18. 3., stan nebyl využit.
Ekonomickým odborem zpracováno vyčíslení prvotních nákladů v souvislosti se
současným nouzovým stavem.
Dnes ve 13:30 proběhla videokonference hejtmana ÚK se starosty ORP, provedeno
stručné seznámení, řešeny zvláště prvotní náklady, otevírání mateřských školek,
odběrová místa Krajské zdravotní a nákup OOP.
Dnešní distribuce OOP z KÚ bude provedena zítra 30. 4., 08:00 – 09:00, minulé
rozdělení provedeno pro obce, kde mají ZŠ + MŠ, zítra pro obce, kde mají pouze MŠ,
v rámci celého ORP.
-

Mgr. Milan ČIGÁŠ
Zabezpečení provozu úřadu od 4. 5.
Všechna nařízení jednotlivých ministerstev nám stále doporučují přijímat a realizovat
opatření vedoucí ke snížení nebezpečí přenosu nemoci Covid-19. Nicméně, postupně
obnovujeme svou činnost tak, aby mohly být využity všechny služby města a
městského úřadu k zajištění úředních záležitostí.
Vstup do budov bude umožněn pouze s rouškou nebo jiným zakrytím úst, nosu a
dezinfekcí rukou. I nadále se doporučuje dopředu objednat telefonicky, e-mailem nebo
prostřednictvím aplikace „Potřebuji si vyřídit“, aby nedocházelo ke zbytečným
rizikovým situacím, nedorozuměním a k větší koncentraci lidí v čekacích prostorech
úřadu. Před návštěvou jednotlivých pracovišť je třeba kontaktovat příslušného
úředníka, se kterým je předem domluveno jednání.
Úřední hodiny od 4. 5.:
Úřední hodiny úřadu:
PO, ST 8-12, 13-17
ÚT, ČT 8-12, 13-15
Czech POINT, Mírové náměstí:
PO, ST 8-12, 13-17
ÚT, ČT 8-12, 13-15
PÁ 8-11, 12-13:30
Detašované pracoviště Czech POINT v Nemocnici Litoměřice, a.s. je i nadále pro
veřejnost uzavřeno.
Detašované pracoviště – matrika Městského úřadu Litoměřice (Nemocnice
Litoměřice) funguje na základě telefonické komunikace mezi úřadem a nemocnicí.
Podatelna, Mírové náměstí:
PO, ST 8-12, 13-17
ÚT, ČT 8-12, 13-15
PÁ 8-11, 12-13:30
Informační centrum, Mírové náměstí
PO, ST 9-12, 13-17
ÚT, ČT, PÁ 9-12, 13-15
SO 9-13

Odbor dopravy a silničního hospodářství, Topolčianská
PO, ST 8-12, 13-17
ÚT, ČT, 8-12
Sběrný dvůr bude ve dnech 2. 5. a 9. 5. pro veřejnost uzavřen.
Vyhlášen termín voleb do zastupitelstva ÚK, a to ve dnech 2.10. - 3. 10. 2020.

Další zasedání KŠ dle potřeby
V Litoměřicích dne 29. dubna 2020
zapsal tajemník krizového štábu Miroslav Letafka

Mgr. Ladislav CHLUPÁČ
předseda krizového štábu ORP Litoměřice

