KRIZOVÝ ŠTÁB ORP LITOMĚŘICE
Zápis z jednání krizového štábu
konaného dne 14. 3. 2020 v 10.00
Místo konání: Litoměřice
Přítomni: Mgr. Ladislav CHLUPÁČ, Mgr. Milan ČIGÁŠ, Ing. Bc. Eva BŘEŇOVÁ,
Ivan KRÁLIK, Miroslav LETAFKA
-

KŠ se sešel v omezeném rozsahu z důvodu řešení aktuální situace

Průběh jednání:
-

Mgr. Ladislav CHLUPÁČ seznámil s usnesením vlády č. 82 z 14. 3. (sbírka č. 33 z
14. 3.):
Vláda zakazuje:
- s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00
hod. maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto
prodejen:
• potravin,
• výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební
elektroniky, přístrojů a dalších
• výrobků pro domácnosti,
• pohonných hmot,
• paliv,
• hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
• lékárny a výdejny zdravotnických prostředků,
• malých domácích zvířat,
• krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
• brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
• novin a časopisů,
• tabákových výrobků,
• služeb prádelen a čistíren,
• prodeje přes internet a dalšími vzdálenými prostředky,
přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané
provozovně,
- s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00
hod. přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou
provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování
poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, vězeňských zařízení); tento
zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např.
provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez
vstupu do provozovny), který může probíhat bez časového omezení,
- s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00
hod. činnost provozoven stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s
prodejní plochou přesahující 5 000 m2,

- s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. provoz heren a kasin podle zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení vlády projednáno, dále pan starosta vydal pokyn ke zveřejnění opatření na
webu města a podání informace cestou mobilního rozhlasu, MP bude komunikovat
s PČR a upozorňovat prodejce
-

Mgr. Milan ČIGÁŠ – zveřejnění opatření na webu města a podání informace cestou
mobilního rozhlasu bude provedeno cestou ICT a OKMaCR, návrh na přizvání do KŠ
ředitele Nemocnice Litoměřice při tomto nouzovém stavu

-

Mgr. Ladislav CHLUPÁČ souhlasí s účastí ředitele Nemocnice Litoměřice na jednání
KŠ, bude-li to potřeba

-

Ing. Bc. Eva BŘEŇOVÁ zveřejnění bude zabezpečeno, aktualizace webových stránek
města se řeší průběžně a důležité informace jsou občanům podávány cestou mobilního
rozhlasu

-

Ivan KRÁLIK – hlídky MP budou objíždět město a upozorňovat prodejce na platné
usnesení vlády

-

p. LETAFKA – veškerá komunikace KŠ v souvislosti s výskytem COVID - 19 bude
zasílána řediteli Nemocnice Litoměřice, na všech 39 obcí v rámci ORP vše průběžně
předáváno včetně zápisů z KŠ, seznámení s tiskovou zprávou Ústeckého kraje
k distribuci osobních ochranných prostředků
https://www.kr-ustecky.cz/ustecky-kraj-obdrzel-od-ministerstva-zdravotnictvi-3-480ks-respiratoru-pro-masarykovu-nemocnici-v-usti-nad-labem-a-pro-zdravotnickouzachrannou-sluznu-usteckeho-kraje/d-1742529/p1=204698

Další zasedání KŠ dle potřeby
V Litoměřicích dne 14 března 2020
zapsal tajemník krizového štábu Miroslav Letafka

