KRIZOVÝ ŠTÁB ORP LITOMĚŘICE
Zápis z jednání krizového štábu
konaného dne 19. 3. 2020 v 11.00
Místo konání: kancelář starosty města
Přítomni: Mgr. Ladislav CHLUPÁČ, Mgr. Milan ČIGÁŠ, Ing. Bc. Eva BŘEŇOVÁ,
Miroslav LETAFKA
-

KŠ se sešel v omezeném rozsahu zvláště z důvodu distribuce OOP

Průběh jednání:
-

-

-

-

-

Mgr. Milan ČIGÁŠ informoval o donáškách krizových balíčků základních potravin
seniorům pro překonání období platnosti mimořádných opatření, dále přednesl stížnost
obyvatelky města, proč nejsou uzavřeny MŠ v Litoměřicích,
k uvedenému proběhla diskuze, KŠ doporučuje ponechal stávající stav
Mgr. Ladislav CHLUPÁČ, MŠ v současné době zůstanou otevřené v omezeném
režimu, jak bylo doporučeno KŠ
Miroslav LETAFKA, na žádost tajemníka KŠ a po dohodě rozpracuje kancelář
starosty a tajemníka přehled jednotlivých usnesení vlády (přijatých krizových
opatření) s dobou platnosti, aby bylo možno sledovat a vyhodnocovat, zdali se
jednotlivá opatření budou prodlužovat či zaniknou dobou platnosti, KST bude
průběžně podávat informace
dnes byly za pomoci JSDH dovezeny z KÚ OOP, které jsou účelové pro zabezpečení
chodu obcí a jejich příspěvkových organizací, část OOP byla vyčleněna pro město
Litoměřice (ORP), část pro obce ve správním obvodu ORP, při rozdělování na
jednotlivé obce bylo přihlédnuto k tomu, aby se nezasahovalo do jednotlivých balíčků
a nedocházelo k jejich narušení (min. počet 50 ks), distribuce byla řešena podle klíče:
1. MěÚ (ORP) Litoměřice a příspěvkové organizace
2. obce II. typu (Štětí a Úštěk)
3. ostatní obce nad 400 obyvatel (18 obcí)
4. ostatní obce pod 400 obyvatel (19 obcí)
vyrozumění obcí a vlastní distribuci provede tajemník krizového štábu dnes od 13:00
do 16:00 hod. a zítra od 08:00 do 10:00 hod., hlavní vstup na MěÚ zůstane otevřený a
vstup bude zabezpečován příslušníky MP, konkrétní rozdělení na obcích si řeší
starostové v rámci správního obvodu své obce
podána informace o distribuci OOP pro Masarykovu základní školu v Litoměřicích,
která je určena vykonáváním nezbytné péče o děti ve věku 3 až 10 let podle Nařízení
hejtmana ÚK, distribuce zajištěna cestu OSVaZ, řidič p. ŠIKNER, řediteli základní
školy OOP předány
dle zjištěných informací by měla být distribuce OOP pro Nemocnici Litoměřice
zabezpečena cestou odboru zdravotnictví KÚ
o zajištění OOP pro všechno obyvatelstvo nejsou ze strany státu žádné informace

Další zasedání KŠ dle potřeby
V Litoměřicích dne 19 března 2020
zapsal tajemník krizového štábu Miroslav Letafka

Mgr. Ladislav CHLUPÁČ
předseda krizového štábu ORP Litoměřice

