MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE
Útvar obrany a krizového řízení

KRIZOVÝ ŠTÁB ORP LITOMĚŘICE
Zápis z jednání krizového štábu konaného dne 5. 10. 2020 v 10:00 hod.
Místo konání: Litoměřice
Zasedání on-line: Mgr. Ladislav CHLUPÁČ, Mgr. Karel KREJZA, Mgr. Milan ČIGÁŠ,
Ing. Bc. Eva BŘEŇOVÁ, Ivan KRÁLIK, Miroslav LETAFKA
__________________________________________________________________________
KŠ se sešel v omezeném rozsahu podle potřeby předsedy KŠ
Průběh jednání:
- Miroslav LETAFKA
Informace o vyhlášení nouzového stavu (UV č. 957 z 30. 9. vydané pod č. 391/2020 Sb.),
krizových opatření v souvislosti s vyhlášením krizového stavu (UV č. 958 z 30. 9. vydané pod
č. 392/2020 Sb.) a opatřeních MZ předána všem členům KŠ a starostům obcí v rámci ORP,
taktéž provedeno seznámení s nařízením KHS č. 3/2020 z 1. 10. Pracovníkem ICT zveřejněno
na webu města.
ORP má od 23. 9. přístup ke sdílení zdravotnických dat v souvislosti s onemocněním COVID
za okres, ORP a po obcích, data jsou předávána starostům obcí, kteří o data projevili zájem,
v současné době jsou data odesílána 29 starostům z 39 obcí, 1 starosta o data zájem nemá
a 9 starostů na výzvu nereagovalo (ani na upomínku).
Z pověření pana starosty se v plánovaných termínech účastním videokonferencí s ÚK.
- Mgr. Milan ČIGÁŠ
Doporučení a nařízení MZ a MV nám doporučují přijímat a realizovat opatření vedoucí ke
snížení nebezpečí přenosu nemoci Covid-19.
Fungování MěÚ je od 21. 9. následující:
- vstup do budov je umožněn pouze s rouškou nebo jiným zakrytím úst, nosu apod.,
doplňujeme dezinfekce,
- občanům města a správního obvodu ORP se nadále doporučuje, aby se na úřad
dopředu objednávali, telefonicky, e-mailem, datovou schránkou nebo prostřednictvím
„Potřebuji si vyřídit“ či přes objednávkový on-line systém, aby nedocházelo ke
zbytečným rizikovým situacím, nedorozuměním a k větší koncentraci lidí v čekacích
prostorech úřadu,
- občané byli požádáni, aby před návštěvou jednotlivých pracovišť vždy kontaktovali
příslušného úředníka, se kterým si předem domluvili jednání a svoji návštěvu si
vzájemně potvrdili,
- doporučení všem – registrovat se v mobilním rozhlase pro získávání aktuálních
informací, vč. krizových SMS zpráv.
MZ aktualizovalo na základě vyhodnocení epidemiologické situace v souvislosti s COVID-19
mapu stupňů pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, nejvýznamnějším lokálním
ohniskem je nadále Praha. Je třeba zvážit všechny služební cesty, jednání, školení
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apod. hlavně v Praze, ale i ostatních místech v ČR a vyhodnotit míru rizika (menší skupina,
účastníci jednání, zabezpečení ochranných prostředků apod.)
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví požádán o přípravu spuštění podpory pro osoby se
zdravotním postižením, seniory apod. (podobně, jako na jaře roku 2020)
Útvar PROLIDI – agenda Zdravé město, požádán o přípravu spuštění (aktivizaci)
dobrovolnického centra MěÚ Litoměřice.
Z důvodu současné epidemiologické situace upraven pracovního řád úřadu:
- zaměstnavatel poskytne zaměstnanci na jeho žádost rekondiční volno v rozsahu 5 dnů
v kalendářním roce ve výši 100 % reálného platu, dalších 5 dnů poskytne na základě
vyhodnocení epidemiologické nebo jiné mimořádné situace, která bude vyhlášená
zaměstnavatelem.
- práci z domova lze poskytnout maximálně v rozsahu 8 dnů v kalendářním měsíci, v
případě epidemiologické nebo jiné mimořádné situace, která bude vyhlášená
zaměstnavatelem lze poskytnout práci z domova v rozsahu delším než 8 dnů v
kalendářním měsíci.
Zrušeno vánoční setkání zaměstnanců v roce 2020.
V Litoměřicích dne 5. října 2020
zapsal tajemník krizového štábu Miroslav Letafka
Mgr. Ladislav CHLUPÁČ
předseda krizového štábu ORP Litoměřice

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

podatelna@litomerice.cz
ID datové schránky: tpebfnu
www.litomerice.cz

T: 416 916 111
IČO: 263958, DIČ: CZ00263958
Č. účtu: 19-1524471/0100

