MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE
Útvar obrany a krizového řízení

KRIZOVÝ ŠTÁB ORP LITOMĚŘICE
Zápis z jednání krizového štábu konaného dne 31. 10. 2020 v 09:00 hod.
Místo konání: Litoměřice
Zasedání on-line: Mgr. Ladislav CHLUPÁČ, Mgr. Karel KREJZA, Mgr. Milan ČIGÁŠ,
Ing. Bc. Eva BŘEŇOVÁ, Ing. Andrea KŘÍŽOVÁ, Ivan KRÁLIK, Miroslav LETAFKA
__________________________________________________________________________
KŠ se sešel v omezeném rozsahu podle potřeby předsedy KŠ
Průběh jednání:
- Miroslav LETAFKA
podána informace o NOUZOVÉM STAVU:
1. Usnesení vlády ČR č. 957 z 30. září 2020 (zveřejněno ve sbírce zákonů, částka 158 z
30. září 2020, pod číslem 391/2020 Sb.)
Vláda ČR v souladu s čl. 5 a 6 zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, vyhlásila pro
území ČR z důvodu ohrožení zdraví NOUZOVÝ STAV na dobu od 00:00 hodin dne
5.října 2020 na dobu 30 dnů.
2. Usnesení vlády ČR č. 1108 z 30. října 2020 (zveřejněno ve sbírce zákonů, částka 180 z
30. října 2020, pod číslem 439/2020 Sb.)
Vláda ČR podle čl. 6 odst. 2 zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, prodlužuje do
20. listopadu 2020 NOUZOVÝ STAV.
Další informace:
Seznámení s aktuálně vydanými UV ČR (krizová opatření) a MO MZ vydanými 30. 10., dále
data z ÚZIS za okres, ORP a obce. Z důvodu vydání nového UV o určení náhradní školy pro
vybrané profese se předpokládá vydání nového rozhodnutí hejtmana ÚK.
S aktuálními krizovými opatřeními průběžně seznamováni všichni členové KŠ a starostové
obcí v rámci ORP.
Podle MO MZ bude od příštího týdne probíhat plošné testování v určitých zařízeních
zdravotních a sociálních služeb, testy by měly zajišťovat pojišťovny a testy by měl provádět
zdravotnický personál daného zařízení.
- Mgr. Milan ČIGÁŠ
Všechna nařízení jednotlivých ministerstev nám doporučují přijímat a realizovat opatření
vedoucí ke snížení nebezpečí šíření COVID19. Postupně upravujeme činnost úřadu tak, aby
bylo možno využití služeb úřadu a současně sníženo riziko přenosu tohoto onemocnění. Od
pondělí 2. listopadu budou úřední hodiny následovně:
• pondělí 08:00 až 13:00,
• středa 12:00 až 17:00.
V ostatních dnech bude úřad pro veřejnost uzavřen.
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Občanům je doporučováno předem se objednat telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím
aplikace „Potřebuji si vyřídit“ (neplatí pro přepážková pracoviště registrů řidičů a silničních
vozidel, občanských průkazů a cestovních dokladů, na která se lze objednat on-line), aby
nedocházelo ke zbytečným rizikovým situacím, nedorozuměním a k větší koncentraci lidí
v čekacích prostorech úřadu.
Dále je doporučováno občanům, aby preferovali jiné formy komunikace s úřadem, především
telefonickou, elektronickou (prostřednictvím datových schránek) či e-mailovou.
Vstup do budov úřadu je umožněn pouze s rouškou nebo jiným zakrytím úst a nosu, u vstupů
je k dispozici dezinfekce na ruce.
- Ing. Andrea KŘÍŽOVÁ
Pro nezbytnou péči dětí 1. stupeň ZŠ zaměstnanců určených usnesením vlády bude nadále
v provozu ZŠ Litoměřice, U Stadionu. Na základě vyhodnocení podkladů ředitelkou MŠ
budou od pondělí opět otevřeny mateřské školy v Litoměřicích.
- Ivan KRÁLIK
MP dohlíží na dodržování nařízení k nouzovému stavu.
V Litoměřicích dne 31. října 2020
zapsal tajemník krizového štábu Miroslav Letafka

Mgr. Ladislav CHLUPÁČ
předseda krizového štábu ORP Litoměřice
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