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KRIZOVÝ ŠTÁB ORP LITOMĚŘICE 
 
Zápis z jednání krizového štábu konaného dne 1. 3. 2021 v 13:00 hod. 
 
Místo konání: Litoměřice 
 
Zasedání on-line: Mgr. Ladislav CHLUPÁČ, Mgr. Karel KREJZA, Mgr. Milan ČIGÁŠ, 
Ing. Bc. Eva BŘEŇOVÁ, Miroslav LETAFKA 
___________________________________________________________________________________ 
 
KŠ se sešel v omezeném rozsahu podle potřeby předsedy KŠ. 
 
Průběh jednání: 
- Mgr. Milan ČIGÁŠ 

Na městském úřadu bude upravena činnost tak, aby mohlo být využito všech služeb k 

zajištění úředních záležitostí občanů a zároveň bylo sníženo riziko přenosu onemocnění 

COVID19. 

 

Občanům je doporučováno předem se objednat telefonicky (neplatí pro přepážková 

pracoviště registrů řidičů a silničních vozidel, občanských průkazů a cestovních dokladů, na 

která se lze objednat on-line), e-mailem nebo prostřednictvím aplikace „Potřebuji si vyřídit“, 

aby nedocházelo ke zbytečným rizikovým situacím, nedorozuměním a k větší koncentraci lidí 

v čekacích prostorech úřadu. 

 

Městský úřad dále doporučuje občanům, aby preferovali jiné formy komunikace s úřadem, 

především telefonickou, elektronickou (prostřednictvím datových schránek) či e-mailovou. 

Od 4. března dochází k omezení úředních hodin následovně: 

− pondělí 08:00 – 13:00 

− středa 12:00 – 17:00 

v ostatních dnech je úřad pro veřejnost uzavřen. 

 

Vstup do budov úřadu je umožněn pouze se zdravotní obličejovou maskou nebo respirátorem 

FFP2/KN95. U vstupů je k dispozici dezinfekce na ruce. 

K uvedenému bude vydán Příkaz starosty města a tajemníka MěÚ č. 5/2021 o omezení 
provozu v souvislosti s nouzovým stavem od 4. 3. 2021. 
 
Minulý týden proběhlo zkušební testování zaměstnanců městské policie a městského úřadu 
na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2 prostřednictvím antigenních testů. Tento 
týden bude zahájeno pravidelné testování těchto zaměstnanců zástupci nemocnice 
Litoměřice v prostorách úřadu. 
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- Miroslav LETAFKA 
Podána informace o nouzovém stavu: 
Nouzový stav, který byl vyhlášen vládou ČR 14. února 2021 od 15. února 2021, skončil 
26. února 2021 podle čl. 6, odst. 3, zákona 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, rozhodnutím 
Poslanecké sněmovny o jeho zrušení před 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. 
 
Vyhlášení nového nouzového stavu: 
Usnesení vlády ČR č. 196 z 26. února 2021 (zveřejněno ve sbírce zákonů, částka 39 z 26. 
února 2021, pod číslem 96/2021 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 27. února 2021 na dobu 30 dnů. 
 
Seznámení s krizovými opatřeními vyhlášenými v souvislosti s novým nouzovým stavem, 
dále opatřeními MZ a Rozhodnutím hejtmana ÚK. Od 27. února je účinný zákon o 
mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých 
souvisejících zákonů (Pandemický zákon, vydán pod č. 94/2021 Sb.) 
 
Data z ÚZIS k dnešnímu dni, okres (1.788 pozitivních), ORP (793 pozitivních) a obce (Město 
Litoměřice 246 pozitivních). Informace z pravidelných videokonferencí s KŠ ÚK (zvláště 
informace týkající se očkování, registrace probíhá bez závad, problémy s rezervací termínů, 
v Ústeckém kraji stále nedostatek vakcíny). OSVZ nadále vypomáhá s registrací seniorů. 
 
Ve spolupráci s OŠKSPP provedena distribuce respirátorů FFP2 pro školy a školská zařízení 
v rámci ORP. 25. 2. jsme na KÚ převzali celkem 21.373 respirátorů a 26. 2. byly distribuovány 
51 školám a školským zařízením v rámci ORP Litoměřice. V současné době se očekávají 
testy pro školy, které budou taktéž distribuovány cestou ORP. 
 
V souvislosti s UV č. 112/2021 Sb. ve spolupráci s OŠKSPP a OSVZ řešeny náhradní školy 
pro nezbytnou péči o děti ve věku 2 až 10 let zákonných zástupců, kteří jsou uvedeni v UV a 
určeny v Rozhodnutí hejtmana ÚK. K uvedenému učeny školy: 

− ZŠ, U Stadionu, Litoměřice, 
− MŠ Litoměřice. 

V rámci územní spádovosti a vzhledem k tomu, že MŠ jsou poprvé celorepublikově uzavřeny, 
bude rozšířeno po dohodě se starosty měst Štětí a Úštěk o: 

− ZŠ, Ostrovní, Štětí, 

− MŠ Štětí, 
− ZŠ Aloise Klára, Úštěk, 
− MŠ PASTELKA, Úštěk. 
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Starostům obcí v rámci ORP byly podány veškeré potřebné informace a dále byli požádáni, 
aby komunikace probíhala mezi zástupcem obce a příslušnými školami, aby ředitelé škol 
nebyli zahlceni dotazy od jednotlivých rodičů z celého ORP. 
 
Dětská hřiště v Litoměřicích, kterých je ve správě města zhruba šest desítek, zůstanou 
otevřena z důvodu, že na katastru města není dostatek zelených ploch typu větších 
lesoparků. Město proto nechce z těchto ploch rodinám s dětmi dále ukrajovat. Zároveň je ale 
vyzývá, aby lidé byli opatrní, k sobě v maximální míře ohleduplní a na hřištích se zbytečně 
nesrocovali. 
 

- Ing. Bc. Eva BŘEŇOVÁ 
Pravidelně vydáváme tiskové zprávy a aktuální situaci (dětská hřiště, náhradní školy, pomoc 
seniorům a rodinám v sociální tísni atd.) 
 

 
V Litoměřicích dne 1. března 2021 
 
zapsal tajemník krizového štábu Miroslav Letafka 

 
 
 
 
 
Mgr. Ladislav CHLUPÁČ 

         předseda krizového štábu ORP Litoměřice 
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