
KRIZOVÝ ŠTÁB ORP LITOMĚŘICE 

 

Zápis z jednání krizového štábu 

 

konaného dne 4. 5. 2020 v 12:30 

 
Místo konání: Litoměřice 

 

Přítomni: Mgr. Ladislav CHLUPÁČ (on-line), Mgr. Karel KREJZA (on-line), 

Mgr. Milan ČIGÁŠ, Ing. Bc. Eva BŘEŇOVÁ, Ivan KRÁLIK, 

Ing. Andrea KŘÍŽOVÁ (on-line), Bc. Jan JAKUB (on-line), Ing. Ivo ELMAN (on-line), 

Ing. Iveta ZALABÁKOVÁ (on-line), Miroslav LETAFKA 

 

- KŠ se sešel v omezeném rozsahu dle potřeby předsedy KŠ 

 

Průběh jednání: 

 

- Miroslav LETAFKA 

Podána informace o MO MZ a UV vydaných 30. 4. a 1. 5. 

 

- Mgr. Milan ČIGÁŠ 

Úřad se postupně vrací do původního režimu jako před vyhlášením nouzového stavu, 

průběžně ovšem identifikujeme nedisciplinovanost některých občanů při vyřizování 

úředních záležitostí (nedodržování nošení roušek, 2 m. rozestupy atd.) 

 

- Ing. Bc. Eva BŘEŇOVÁ 

30. 4. jsem natočila reportáž v Nemocnici Litoměřice, a.s. z jednotky COVID 19, která 

se stará o pacienty s již prokázaným onemocněním koronavirem pojmenované jako 

„INT I. Co“. V nemocnici jsem zaměstnancům vyřídila poděkování vedení města za 

odvedenou práci v době pandemie. 

 

- Ing. Andrea KŘÍŽOVÁ 

MŠMT v součinnosti s MZ zpracovalo metodické pokyny upravující rámcové 

hygienické a provozní podmínky stanovené v souvislosti s postupným obnovováním 

provozu mateřských škol, základních škol a středních škol v souladu s 

harmonogramem uvolňování schváleným vládou ČR. 

 

- Miroslav LETAFKA 

Metodiky MŠMT rozeslány na všechny obce v rámci ORP. 

 

- Bc. Jan JAKUB 

1. 5. byl obnoven provoz Městské autobusové dopravy v Litoměřicích společností 

Autobusy Karlovy Vary, a.s. při realizaci všech nezbytných hygienických opatření. 

 

- Ing. Ivo ELMAN 

Od 4. 5. opětovně zavedeno zpoplatnění parkování na území města Litoměřice, platit 

možno všemi způsoby jako před zrušením zpoplatnění. 

 

 



- Ing. Iveta ZALABÁKOVÁ 

Ve spolupráci se SO a příspěvkovými organizacemi zpracován odhad vyčíslení 

prvotních nákladů v souvislosti se současným nouzovým stavem a 29. 4. odeslán na 

KÚ ÚK. 

 

 

Další zasedání KŠ dle potřeby 

 

V Litoměřicích dne 4. května 2020 

 

zapsal tajemník krizového štábu Miroslav Letafka 

 

 

Mgr. Ladislav CHLUPÁČ 

předseda krizového štábu ORP Litoměřice 


