MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE
Útvar obrany a krizového řízení

KRIZOVÝ ŠTÁB ORP LITOMĚŘICE
Zápis z jednání krizového štábu konaného dne 28. 12. 2020 v 14:00 hod.
Místo konání: Litoměřice
Zasedání on-line: Mgr. Karel KREJZA, Mgr. Milan ČIGÁŠ, Miroslav LETAFKA
__________________________________________________________________________
KŠ se sešel v omezeném rozsahu, pan starosta z důvodu dovolené nepřítomen.
Průběh jednání:
- Miroslav LETAFKA
podána informace o NOUZOVÉM STAVU:
Usnesení vlády ČR č. 1373 z 23. prosince 2020 (zveřejněno ve sbírce zákonů, částka
242 z 23. prosince 2020, pod číslem 593/2020 Sb.)
Vláda ČR podle čl. 6 odst. 2 zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, prodlužuje do
22. ledna 2021 NOUZOVÝ STAV.
Další informace:
Seznámení s aktuálně vydanými UV ČR (krizová opatření) a platnými MO a OO MZ, dále
data z ÚZIS za okres (k dnešnímu dni 1101 pozitivních), ORP (k dnešnímu dni 513
pozitivních) a obce (Město Litoměřice k dnešnímu dni 222 pozitivních).
Od 27. prosince přešel PES (protiepidemický systém) z 4. na 5. stupeň.
Informace z pravidelných videokonferencí s KŠ ÚK, informace o odběrových místech AČR
(u ORP Litoměřice nikoliv), možném vyžadování AČR (odběrová střediska), očkování
obyvatelstva (zatím nejde o masové očkování veřejnosti, ale pouze o vybrané skupiny). Od
4. ledna by se měly otevřít pouze 1. a 2. třídy ZŠ a MŠ. Opětovně bude využívána náhradní
škola v souladu s MO MZ a Nařízením ÚK. Změny u organizace návštěv v zařízení sociálních
služeb.
S aktuálními krizovými opatřeními a dalšími informacemi průběžně seznamováni všichni
členové KŠ a starostové obcí v rámci ORP.
Další videokonference plánována 30. 12., 13:30 hod.
- Mgr. Milan ČIGÁŠ
Od 4. ledna 2021 vstupuje v platnost příkaz starosty města a tajemníka MěÚ č. 1/2021 o
omezení provozu v souvislosti s nouzovým stavem, cílem opatřeni je:
− zajistit chod Města Litoměřice, Městského úřadu Litoměřice a Městské policie
Litoměřice s nižším počtem zaměstnanců, zajistit střídání a uplatnit režimové opatření
vztahující se k úpravě pracovní doby,
− minimalizovat osobní kontakt a nahradit jej jinými formami (písemný, elektronický,
telefonický) je-li to možné, a to i mezi zaměstnanci uvnitř. Dále striktně používat roušky
(ústenky, respirátory či jiné zakrytí úst a nosu), dbát na hygienu rukou a používat
dezinfekční přípravky,
− příjem dokumentů zajistit prostřednictvím podatelny,
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omezení úředních hodin pro veřejnost takto:
✓ pondělí 08:00 až 12:00, 13:00 až 17:00,
✓ středa 08:00 až 12:00, 13:00 až 17:00,
v ostatních dnech je úřad pro veřejnost uzavřen, vstup do budov bude umožněn
pouze s rouškou nebo jiným zakrytím úst a nosu, u vstupů bude k dispozici
dezinfekce na ruce,
k návštěvě pracovišť MěÚ je nutné se i nadále objednat,
omezit vstup veřejnosti do budov městského úřadu mimo úřední dny a stanovené
hodiny.

- Mgr. Karel KREJZA
KŠ neustále monitoruje situaci a průběžně vyhodnocuje informace, které jsou k dispozici.
Jménem vedení města poděkování všem členům KŠ za dosavadní práci a úsilí vynaložené
k řešení nouzového stavu a krizové situace.
V Litoměřicích dne 28. prosince 2020
zapsal tajemník krizového štábu Miroslav Letafka

Mgr. Ladislav CHLUPÁČ
předseda krizového štábu ORP Litoměřice
v zastoupení
Mgr. Karel KREJZA
1. místostarosta města
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