KRIZOVÝ ŠTÁB ORP LITOMĚŘICE
Zápis z jednání krizového štábu
konaného dne 16. 3. 2020 v 10.00
Místo konání: kancelář starosty MěÚ Litoměřice
Přítomni: Mgr. Ladislav CHLUPÁČ, Mgr. Milan ČIGÁŠ, Miroslav LETAFKA
-

KŠ se sešel v omezeném rozsahu z důvodu řešení aktuální situace po poradě vedení,
které se zúčastnili všichni vedoucí odborů

Průběh jednání:
-

-

p. LETAFKA seznámil s usnesením vlády č. 84–90 z 15. 3. (sbírka č. 35 z
15. 3.), nařízením vlády č. 83 z 15. 3. (sbírka č. 34 z 15.3.), dále s doporučeným
postupem MPSV k uložení pracovní povinnosti studentům, zřízena nová bezplatná
informační linka MZ 1212, upozorněno na úkol kraje k výběru školského zařízení pro
vykonávání péče o děti v souladu s usnesením vlády, obec bude poskytovat součinnost
Mgr. Milan ČIGÁŠ – seznámil s úkoly, které byly řešeny v 08:00 hod. dnešního dne
na poradě vedení a se závěry k činnosti úřadu:
• k návštěvě pracoviště MěÚ je nutné se od 16. 3. objednat, vzhledem k vývoji
epidemiologické situace v ČR město a MěÚ nadále poskytuje občanům všechny
služby, nicméně občané byli vyzváni, aby zvážili osobní návštěvu na pracovišti
MěÚ, aby pokud jejich záležitost snese odkladu, odložili vyřízení později
• MěÚ vyzývá občany, aby využívali jiné formy komunikace s úřadem, především
telefonickou, e-mailovou či písemnou, pokud je návštěva úřadu pro občana
nezbytná, je nutné se dopředu objednat telefonicky, e-mailem nebo
prostřednictvím aplikace „Potřebuji si vyřídit“, aby zbytečně nedocházelo k větší
koncentraci lidí v čekacích v prostorech úřadu
https://www.litomerice.cz/potrebujivyridit,
• od 16. 3. dochází u MěÚ k omezení úředních včetně pracoviště CzechPoint
v Nemocnici Litoměřice
✓ pondělí
8,00 – 11,00
✓ středa
13,00 – 16,00
v ostatních dnech je úřad pro veřejnost uzavřen
• detašované pracoviště Matriky MěÚ (Nemocnice Litoměřice) bude fungovat na
základě telefonické komunikace mezi úřadem a nemocnicí
• městskou polici lze v případě potřeby kontaktovat pouze telefonicky nebo
e-mailem, tísňová linka 156
• úřad současně po dobu uvedenou v usnesení vlády ruší nařízená ústní jednání
včetně šetření v terénu a výjezdy zaměstnanců na služební cesty
• doporučení sledovat stránky
✓ https://www.litomerice.cz/
✓ https://www.litomerice.cz/koronavirus
✓ https://www.facebook.com/Litomerice
• doporučujeme registrovat si Mobilní rozhlas pro získávání aktuálních informací,
vč. krizových SMS zpráv https://litomerice.mobilnirozhlas.cz/

-

-

-

p. LETAFKA upřesnil výdejní místo pro distribuci respirátorů pro lékaře v rámci
celého okresu Litoměřice, kterou zajišťuje MZ cestou KÚ, bude zabezpečeno
Zahradou Čech, s.r.o. (Bc. Michaela MOKRÁ) na adrese Výstaviště Litoměřice, Na
Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, za spolupráce města (Miroslav LETAFKA, Bc. Jan
VOCHOMŮRKA a Ing. Jana EFLEROVÁ) po dodání prostředků z KÚ, tato
distribuce je určena pouze pro praktické lékaře, stomatology a lékárníky, které
k odběru vyzve kraj!
Mgr. Milan ČIGÁŠ dále seznámil s řešením ubytovny na Lodním náměstí, která byla
identifikována jako rizikové místo, tč. v řešení vedoucích odborů, krizové balíčky
připraveny ve spolupráci s firmou TESCO, distribuce bude probíhat cestou OSVaZ ve
spolupráci s Farní charitou a JSDH seniorům a občanům se zdravotním postižením,
probíhá kampaň k seniorským obálkám a mobilnímu rozhlasu
dále proběhla diskuse k MŠ, které jsou tč. v Litoměřicích otevřeny v omezeném
rozsahu, k nabídce společnosti Lovochemie, a.s., zrušení nařízení, kterým obec
vymezuje oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky
užít za cenu sjednanou s cenovými předpisy, k zákazu prodeje ubytovacích služeb

Další zasedání KŠ dle potřeby
V Litoměřicích dne 16 března 2020
zapsal tajemník krizového štábu Miroslav Letafka

