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KRIZOVÝ ŠTÁB ORP LITOMĚŘICE 
 
Zápis z jednání krizového štábu konaného dne 13. 10. 2020 v 08:30 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 

Seznámení s krizovými opatřeními vlády ČR a MO MZ vydanými včerejšího dne, dále data z 
ÚZIS za okres, ORP a obce. 
Distribuce FFP2 školským zařízením ukončena, rozděleno 17.620 respirátorů FFP2, 
dodatečně budou ještě vyřízeny seznamy od obcí Liběšice, Štětí a Terezín, kde se předávalo 
z různých důvodů cestou starostů. 

 
- Mgr. Ladislav CHLUPÁČ 

Požadavek Nemocnice Litoměřice na další odpadkové koše na parkovišti bude řešen cestou 
TSM. 
Od zítřejšího dne bude uzavřen 1. stupeň ZŠ, náhradní škola bude určena Ústeckým krajem. 
 

- Ing. Andrea KŘÍŽOVÁ 
Kraji navržena náhradní škola – Základní škola Litoměřice, U stadionu 4, v současné době 
není jasné, jak to je se školním stravováním žáků při distančním vzdělávání. 
 

- Miroslav LETAFKA 
Dotaz vznesu dnes na videokonferenci s ÚK (13:30). 
 

- Mgr. Ladislav CHLUPÁČ 
RM svěřuje podle § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000, zákona o obcích (obecní zřízení), 
městskému úřadu, tajemníkovi, pravomoc stanovit úřední hodiny městského úřadu opatření 
k omezení výkonu agend na ty, jejichž výkon musí být bezpodmínečně kontinuálně zachován, 
k zajištění chodu veřejné správy v nezbytně nutném rozsahu, k omezení úředních hodin. 
 

- Mgr. Milan ČIGÁŠ 
Opatření v rámci úřadu, které vedou k omezení provozu úřadu směrem k občanům města a 
správního obvodu ORP a zároveň ke zvýšení ochrany zaměstnanců: 
Přesměrování stolních telefonů na mobil, zadávání nepřítomnost na Intranet, minimální 
návštěvy v jiných kancelářích, doporučení nainstalovat aplikaci e-Rouška do služebních 
telefonů.  
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Od 12. 10. omezení úředních hodin, pondělí od 8,00 hod. do 13,00 hod., středa od 12,00 hod. 
do 17,00 hod. V pondělí 26. října 2020 od 8,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do 17,00 
hod. (středa je státní svátek). V ostatních dnech je úřad pro veřejnost uzavřen. 
Detašované pracoviště – Matriky Městského úřadu Litoměřice (Nemocnice Litoměřice, a.s.) 
bude i nadále fungovat na základě telefonické komunikace mezi úřadem a nemocnicí.  
Možno využít SOS linky pro zaměstnance. 
Městský úřad nabídl své lidské kapacity KHS pro trasování. 

 
- Ing. Bc. Eva BŘEŇOVÁ 

Budeme prostřednictvím Fcb města Litoměřice šířit výzvu Krajské zdravotní k darování 
plazmy. Určena je lidem, kteří prošli v poslední době onemocněním Covid-19, vykazovali 
klinické příznaky, nyní jsou již negativní, ale dá se předpokládat, že mají v těle protilátky. 
Takovéto plazmy je nedostatek a za určitých okolností by mohla být prospěšná pro pacienty 
v těžkém stavu. Po dnešní konzultaci s primářem transfuzního oddělení Masarykovy 
nemocnice MUDr. Jiřím Masopustem bude v této chvíli facebooková výzva města 
dostatečná. V případě, že by se potřeba zvyšovala a dárců nepřibývalo, byla primáři nabídnuta 
mediální či jakákoliv jiná pomoc (například svozy dárců do Ústí n./L. v případě potřeby).   

 
- Ivan KRÁLIK 

U MP přijato opatření střídání směn. 
 
V Litoměřicích dne 13. října 2020 
 
zapsal tajemník krizového štábu Miroslav Letafka 
 
 

 Mgr. Ladislav CHLUPÁČ 
předseda krizového štábu ORP Litoměřice 
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