
KRIZOVÝ ŠTÁB ORP LITOMĚŘICE 

 

Zápis z jednání krizového štábu 

 

konaného dne 3. 4. 2020 v 11.30 

 
Místo konání: Litoměřice 

 

Přítomni: Mgr. Ladislav CHLUPÁČ (on-line), Mgr. Karel KREJZA, Mgr. Milan ČIGÁŠ, 

Ing. Bc. Eva BŘEŇOVÁ, Ivan KRÁLIK, Miroslav LETAFKA 

 

- KŠ se sešel v omezeném rozsahu dle potřeby předsedy KŠ 

 

Průběh jednání: 

 

- Mgr. Ladislav CHLUPÁČ: 

KŠ podpořil nadaci „Sousedská výpomoc“, členy RM a KŠ nadaci zdarma poskytnuty 

po dobu nouzového stavu prostory v objektu bývalého velitelství Litoměřice, 

ul. 5. května. 

 

- Mgr. Milan ČIGÁŠ 

Obdrželi jsme informaci o osobě bez domova pohybující se v památkové rezervaci 

města. Je zde důvodné podezření, že tato osoba porušuje současná krizová opatření 

vyhlášená vládou ČR. KŠ v této souvislosti komunikoval s KŠ ÚK, KHS, PČR, HZS, 

ZZS, Masarykovou nemocnicí Ústí n/L., Psychiatrickou nemocnicí Horní Beřkovice a 

Diecézní charitou se závěrem a doporučením držet se od jmenovaného minimálně 

5 metrů, zajistit jmenovanému stravu a monitorovat jeho zdravotní stav ve spolupráci 

s jeho opatrovníkem. 

 

KŠ se obrátil na KHS s dotazem na pravidelná hlášení KHS o aktuálním počtu 

pozitivních osob. Dle sdělení KHS nelze poskytovat počty pozitivních po obcích, ale 

pouze po okresech. 

 

TSM začnou provádět dezinfekci BIGBAG. 

 

- Ivan KRÁLIK 

Dohled Domova U Trati tč. zabezpečuje PČR ve spolupráci s MP (střídající se 

směny). 

 

- Miroslav LETAFKA 

Podána informace o usnesení vlády (krizových opatřeních) a mimořádných opatřeních 

MZ vydaných 1.  a 2. 4. 

 

 

 

 



Dle sdělení HZS ÚK v současné době nelze JSDH města Litoměřice předurčit pro 

úkoly ochrany obyvatelstva, přesto bylo HZS přislíbeno, že JSDH města Litoměřice 

bude vybavovaná OOP dle možností HZS podobně jako jednotky předurčené, 

včerejšího dne JSDH obdržela od HZS 8x lícnice CM6, 5x oblek SOOCO, 78 filtrů 

MOF. 

 

KŠ bere na vědomí požadavek TSM na zajištění materiálu pro potřebu dezinfekce 

veřejných prostor – 200 ks úklidových rukavic, 100 ks ochranných obleků, 

50 plastových štítů nebo brýlí, 1.000 l dezinfekčního prostředku na veřejné prostory. 

Cestou KŠ ÚK zabezpečeno pro TSM ze skladu v České Kamenici 75 l. (15 x 5 l.) 

koncentrátu chlornanu sodného pro dezinfekci venkovního prostoru, při ředění 

1:10 = 750 l., použití projednáno vedoucím OŽP s ředitelem TSM. Dále pro TSM ze 

skladu v České Kamenici cestou KŠ ÚK zabezpečeno 492 párů úklidových rukavic. 

S ochrannými obleky a štíty je tč. problém, KŠ úzce spolupracuje s Nemocnicí 

Litoměřice a prvořadým úkolem je pomoci nemocnici pro její bezproblémový chod. 

Dále je na území města vyšší počet organizací zabývající se sociálními službami 

včetně domácí péče, které je taktéž potřeba zabezpečit. 

 

Přímo na Ministerstvo zdravotnictví (MZ) zaslána žádost o zajištění speciálních 

ochranných obleků a termokamery pro potřeby Nemocnice Litoměřice, a.s., v kopii 

zasláno KŠ ÚK. Z odpovědi je zřejmé, že MZ nám nemůže pomoci, protože v souladu 

s rozhodnutím Vlády ČR distribuuje pouze pro páteřní nemocnice, KHS a další 

klíčové instituce. Ostatním poskytovatelům zdravotní a sociální péče je distribuce 

prováděna z MV cestou KÚ jako koordinátora distribuce. 

Je třeba vzít na vědomí, že i přes zvyšující se zásoby OOP v ČR není v tuto chvíli 

možné naplnit požadavky všech subjektů. Přeposláno na KŠ ÚK. 

 

Na KŠ ÚK zaslána žádost o podporu vybavení OOP našich zařízení sociálních služeb 

a žádost o výzvu médiím cestou ÚK v souvislosti s Domovem U Trati. Dle sdělení 

tajemníka KŠ ÚK jsou zařízení sociálních služeb ze strany kraje zásobovány 

dostatečným množstvím OOP, které má kraj k dispozici, ochranné brýle, štíty, obleky 

a jednorázové rukavice jsou přednostně dodávány do nemocnic a některým lékařům. 

Dohled Domova U Trati projednán s PČR. 

 

KÚ distribuoval dezinfekci na ruce cíleně určenou pro obce ORP, dnes provedena 

distribuce obcím, z přebytků, kterých se obce vzdaly, rozděleno dále pro potřeby 

mateřských školek, Klokánku a DPS. 

  

 

 

Další zasedání KŠ dle potřeby 

 

V Litoměřicích dne 3. dubna 2020 

 

zapsal tajemník krizového štábu Miroslav Letafka 

 

 

 

Mgr. Ladislav CHLUPÁČ 

předseda krizového štábu ORP Litoměřice 


