
KRIZOVÝ ŠTÁB ORP LITOMĚŘICE 

 

Zápis z jednání krizového štábu 

 

konaného dne 17. 3. 2020 v 08.00 

 
Místo konání: zasedací místnost MěÚ v Litoměřicích 

 

Přítomni: tajemník úřadu, všichni vedoucí odborů, MP, KŘ, sekretariát, Útvar pro lidi 

 

- KŠ se sešel v rámci porady vedení 

 

Průběh jednání: 

 

- Miroslav LETAFKA, seznámil s usnesením vlády č. 86–99 z 16. 3. (sbírka č. 37 z 

16. 3.), úkoly hlavně v oblasti sociálních služeb, videokonference 18. 3. od 10:00 hod., 

informace z KÚ – desinfekční prostředky, odběrná místa zřizovaná u Krajské 

zdravotní, respirátory, distribuční místa OOP, možné regulační opatření kraje v oblasti 

dopravy a koordinace dobrovolníků cestou panelu humanitárních organizací, 

informace z médií – distribuce roušek obyvatelstvu cestou ORP po rozhodnutí vlády 

- Mgr. Milan ČIGÁŠ, podrobně rozebral usnesení vlády č. 97 týkající se sociálních 

služeb, dále informace o problematické ubytovně na Lodním náměstí, zítra by měla 

být prázdná, o součinnost požádána PČR 

- Ing. Bc. Renáta JURKOVÁ, opatření vyplývající z usnesení vlády č. 97 splněna, dále 

informace o bezdomovcích, zabezpečuje Farní charita a Naděje 

- Ing. Andrea KŘÍŽOVÁ, v souladu s usnesením vlády č. 89 z 15. 3. byla krajskému 

úřadu navržena k určení Masarykova základní škola k nezbytné péči o děti ve věku od 

3 do 10 let, jejíž zákonní zástupci jsou zaměstnanci uvedenými v usnesení vlády, 

předán kontakt na ředitele školy 

- Miroslav LETAFKA (dodatečně zjištěno), KÚ měl oslovit složky a zaměstnavatele 

uvedené v usnesení vlády a sbírat údaje o dětech, poté vyrozumí ředitele školy a žák 

tam bude přijat, bude-li naplněn počet 15 žáků, bude dále řešeno krajským úřadem 

otevřením další skupiny nebo hledáním jiné školy, podrobnosti se dle sdělení 

v současné době řeší, žádná metodika k uvedenému vydána nebyla, vše v kompetenci 

krajských úřadů, obce poskytují potřebnou součinnost, jak uvedeno v usnesení vlády 

- Ing. Pavel GRYNDLER, odborně vysvětlil použití roušek a bližší informace o době 

použití apod. 

- všeobecná diskuze k použití roušek 

- Ing. Mgr. Jaroslav LACHMAN, nabídka soukromé firmy na šití roušek za úplatu 

- Mgr. Milan ČIGÁŠ vydán pokyn k objednání 1.000 ks k zabezpečení pracovníků 

města a příspěvkových organizací, v prvním pořadí pracovníci na přepážkách 

- Ing. Andrea KŘÍŽOVÁ, školky stále otevřeny v omezeném provozu, CŠJ pouze 

smluvní stravování, je možno využít pro složky IZS, DDM uzavřen 

- všeobecná diskuze k distribuci roušek obyvatelstvu cestou ORP 

 

 

 



Další zasedání KŠ dle potřeby 

 

 

V Litoměřicích dne 17 března 2020 

 

zapsal tajemník krizového štábu Miroslav Letafka 

 

 

 

 

Mgr. Ladislav CHLUPÁČ 

předseda krizového štábu ORP Litoměřice 

 

 

v zastoupení 

      Mgr. Milan ČIGÁŠ 

                     tajemník úřadu 

 

 


