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KRIZOVÝ ŠTÁB ORP LITOMĚŘICE 
 
Zápis z jednání krizového štábu konaného dne 22. 1. 2021 v 13:00 hod. 
 
Místo konání: Litoměřice 
 
Zasedání on-line: Mgr. Ladislav CHLUPÁČ, Mgr. Karel KREJZA, Mgr. Milan ČIGÁŠ, 
plk. JUDr. Helena PŠENIČKOVÁ, plk. Ing. Boleslav LANG, Ing. Bc. Eva BŘEŇOVÁ, 
Ing. Andrea KŘÍŽOVÁ, Ing. Bc Renáta JURKOVÁ, Ivan KRÁLIK, Martin ŠIMEK, 
Miroslav LETAFKA 
___________________________________________________________________________________ 
 
KŠ se sešel v omezeném rozsahu podle potřeby předsedy KŠ. 
 
Průběh jednání: 
- Mgr. Ladislav CHLUPÁČ 

Registrace k očkování probíhá bez závad, problémy jsou s rezervací termínů, v nemocnici 
Litoměřice si zatím nelze rezervovat konkrétní termín, otevření tohoto očkovacího centra pro 
veřejnost dle metodiky je závislé na dodávkách vakcíny a proočkování zdravotníků, domovů 
pro seniory atd. 
Nemocnice Litoměřice zveřejnila základní informace na svých webových stránkách: 
Očkovací centrum zahájilo činnost 7. ledna, kdy očkování probíhá v souladu s MO MZ, což 
znamená, že v první vlně jsou očkováni zdravotničtí pracovníci, zaměstnanci nemocnice 
z pracovišť určených jako prioritní, dále pak členové ZZS, praktičtí lékaři, pracovníci 
v sociálních službách a klienti pobytových zařízení sociálních služeb. V souladu s MO MZ 
bude následovat očkování registrovaných seniorů starších 80 let. Množství očkovaných 
osob, a tudíž i provoz očkovacího centra, je ovlivněn množstvím do nemocnice dodaných 
očkovacích dávek. O zahájení očkování seniorů starších 80 let a následně dalších skupin 
z řad veřejnosti, včetně konkrétních podmínek pro registraci a organizaci očkování, bude 
nemocnice s předstihem informovat na svých internetových stránkách. 
 
V měsících březen nebo duben má kraj v plánu zřídit 4 velkokapacitní centra k očkování, 
Litoměřice jsou toho času jedním z měst, které je pro tyto účely vytipováno, v současné době 
probíhá jednání. 
 

- Mgr. Karel KREJZA 
Cestou OSVZ byli 14. ledna vedením města osloveni senioři na území města Litoměřice 
v kategorii nad 80 let věku (více než 1.000 osob) s možností pomoci při registraci a 
organizaci vlastního očkováním proti nemoci COVID19. Byla nabídnuta pomoc odborných 
pracovníků sociálního odboru s registrací a organizací samotného očkování a dále s dalšími 
možnými problémy spojenými s pandemií. Pokud si senior neví rady, může získat pomoc na 
telefonních číslech 416 916 125 nebo 416 916 226. 
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- Ing. Bc. Renáta JURKOVÁ 
S registrací pomáháme seniorům starším 80 let, registrace probíhá v bezbariérové kanceláři 
OSVZ přístupné přímo z podloubí radnice na Mírovém náměstí. Pokud do ní senior nezvládne 
dojít, navštívíme ho s notebookem v místě jeho bydliště, zájem o pomoc ze strany seniorů je 
poměrně velký. 

 
- Ing. Andrea KŘÍŽOVÁ 

Škola pro náhradní péči U Stadionu funguje bez problémů. 
 
- Mgr. Milan ČIGÁŠ 

Nadále platí omezení úředních hodin pro veřejnost v pondělí 08:00 až 12:00 a 13:00 až 17:00 
a ve středu 08:00 až 12:00 a 13:00 až 17:00, v ostatních dnech je úřad pro veřejnost uzavřen 
mimo předem domluvených jednání, vstup do budov je umožněn pouze s rouškou nebo jiným 
zakrytím úst a nosu, u vstupů je k dispozici dezinfekce na ruce. 

 
- Ivan KRÁLIK 

MP dohlíží na dodržování nařízení k nouzovému stavu. 
 
- Miroslav LETAFKA 

podána informace o NOUZOVÉM STAVU: 
Usnesení vlády ČR č. 55 z 22. ledna 2021 (zveřejněno ve sbírce zákonů, částka 11 z 
22. ledna 2021, pod číslem 21/2021 Sb.) 
Vláda ČR podle čl. 6 odst. 2 zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, prodlužuje do 
14. února 2021 NOUZOVÝ STAV. 
 
Seznámení s aktuálně vydanými UV ČR (krizová opatření) a platnými opatřeními MZ, dále 
data z ÚZIS za okres (k dnešnímu dni 1.033 pozitivních), ORP (k dnešnímu dni 535 
pozitivních) a obce (Město Litoměřice k dnešnímu dni 192 pozitivních).  
Informace z pravidelných videokonferencí s KŠ ÚK (náhradní škola, očkování atd.), 
v současné době je v Ústeckém kraji nedostatek vakcíny potřebné k očkování obyvatelstva. 
Od 8. ledna máme za ORP přístup do registru resortu zdravotnictví z důvodu statistických 
údajů v souvislosti s COVID19. 
 

- Mgr. Ladislav CHLUPÁČ 
Toto jednání krizového štábu je současně jako jednání bezpečnostní rady v souladu s 
§ 14 odst. 3, NV č. 462/2000 Sb., kterým se provádí zákon 240/2000 Sb., o krizovém řízení. 
Zápis z BR bude proveden samostatně. 

 
V Litoměřicích dne 22. ledna 2021 
 
zapsal tajemník krizového štábu Miroslav Letafka 

 
 
Mgr. Ladislav CHLUPÁČ 

         předseda krizového štábu ORP Litoměřice 
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