MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE
Útvar obrany a krizového řízení

KRIZOVÝ ŠTÁB ORP LITOMĚŘICE
Zápis z jednání krizového štábu konaného dne 15. 2. 2021 v 12:00 hod.
Místo konání: Litoměřice
Zasedání on-line: Mgr. Ladislav CHLUPÁČ, Mgr. Karel KREJZA, Mgr. Milan ČIGÁŠ,
Ing. Andrea KŘÍŽOVÁ, Miroslav LETAFKA
___________________________________________________________________________________
KŠ se sešel v omezeném rozsahu podle potřeby předsedy KŠ.
Průběh jednání:
- Miroslav LETAFKA
Podána informace o nouzovém stavu:
Nouzový stav, který byl vyhlášen vládou ČR 30. září 2020 od 5. října 2020 a který byl v průběhu
roku 2020 a 2021 celkem 5x prodloužen, skončil 14. února 2021 podle čl. 6, odst. 3, zákona
110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, uplynutím doby, na kterou byl vyhlášen.
Všechna usnesení vlády o přijetí krizových opatření v návaznosti na vyhlášení nouzového
stavu pozbyla platnosti stejně jako rozhodnutí vydaná hejtmanem ÚK k řešení krizové situace
a provedení stanovených krizových opatření v souvislosti s nouzovým stavem.
Nadále platí mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví vyhlášená podle zákona o
ochraně veřejného zdraví, k ukončení nouzového stavu bylo v platnosti 30 opatření MZ.
Vyhlášení nového nouzového stavu:
Usnesení vlády ČR č. 125 z 14. 2. 2021 (zveřejněno ve sbírce zákonů, částka 28 z
14. 2. 2021, pod číslem 59/2021 Sb.).
Vláda ČR v souladu s čl. 5 a 6 zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, vyhlásila pro území
ČR na území ČR nouzový stav na dobu od 00.00 hodin dne 15. února 2021 na dobu 14 dnů.
Seznámení s krizovými opatřeními vyhlášenými v souvislosti s novým nouzovým stavem a
dále opatřeními MZ.
Data z ÚZIS k dnešnímu dni, okres (905 pozitivních), ORP (443 pozitivních) a obce (Město
Litoměřice 169 pozitivních). Informace z pravidelných videokonferencí s KŠ ÚK (zvláště
informace týkající se očkování).
- Mgr. Ladislav CHLUPÁČ
Na Zahradě Čech by po schválení centrálním řídícím týmem mělo vzniknout očkovací místo,
které bude při dostatečných dodávkách vakcín velkokapacitní, provoz bude zabezpečovat
Krajská zdravotní, a.s., podle informací z kraje tímto nebude dotčeno očkovací místo
v nemocnici Litoměřice.
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- Mgr. Milan ČIGÁŠ
Nadále platí úřední hodiny pro veřejnost v pondělí 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.
Občanům je doporučováno předem se objednat telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím
aplikace „Potřebuji si vyřídit“, aby nedocházelo ke zbytečným rizikovým situacím,
nedorozuměním a k větší koncentraci lidí v čekacích prostorech úřadu.
Dále je doporučováno občanům, aby preferovali jiné formy komunikace s úřadem, především
telefonickou, elektronickou (prostřednictvím datových schránek) či e-mailovou.
- Ing. Andrea KŘÍŽOVÁ
Dnes vydáno nové rozhodnutí hejtmana ÚK č. 479/2020/COV19 o určení školy nebo
školského zařízení k vykonávání péče o děti za nouzového stavu. V Litoměřicích k tomuto
účelu určena Základní škola U Stadionu. Škola funguje pro tyto účely nadále bez problémů.

V Litoměřicích dne 15. února 2021
zapsal tajemník krizového štábu Miroslav Letafka

Mgr. Ladislav CHLUPÁČ
předseda krizového štábu ORP Litoměřice
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