
KRIZOVÝ ŠTÁB ORP LITOMĚŘICE 

 

Zápis z jednání krizového štábu 

 

konaného dne 22. 4. 2020 v 16:00 

 
Místo konání: Litoměřice 

 

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

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

 

- KŠ se sešel v omezeném rozsahu dle potřeby předsedy KŠ 

 

Průběh jednání: 

 

- Miroslav LETAFKA 

Podána informace o zrušených MO a OO vydaných 21. 4. 

Od 20. 4. je organizováno zabezpečení plošného testování pro občany Litoměřic. 

Úkolem KŠ bylo zajistit vhodné místo, podat informace obyvatelstvu a vypomoci 

AČR a MZ při zabezpečení provádění plošného testování. Tyto úkoly byly splněny. 

Ve spolupráci s AČR a za aktivní pomoci Zahrady Čech s.r.o. bylo podle zadaných 

požadavků vybráno odběrové místo Zahrada Čech, Na Vinici 948/13, Litoměřice, 

vchod do areálu Jižní branou, vlastní odběry v pavilonu „G“, ke kterému byl vytýčen 

koridor. Na plnění úkolu se dále budou podílet MP (dozor) a TSM (parkoviště). Dle 

sdělení ředitelky ÚO PČR zde bude vykonávat hlídkovou službu i PČR. S vlastním 

testováním bude započato zítra, 23. 4. a ukončeno nejpozději 1. 5., provozní doba od 

08:00 do 18:00 s tím, že od 08:00 do 10:00 vyhrazeno pouze pro osoby starší 60 let 

věku. V případě naplnění kvóty 3.000 osob bude plošné testování ukončeno. Vlastní 

provoz místa plošného testování bude zabezpečován AČR a MZ. 

Dnes proběhla videokonference hejtmana ÚK se starosty ORP, provedeno stručné 

seznámení, řešeno zvláště případné ukončení NS, ze strany kraje a státu již nebudou 

distribuovány OOP, nákupy třeba realizovat v rámci vlastních rozpočtů. 

Distribuce OOP z KÚ 22. 4. provedena podle rozhodnutí KŠ cíleně pro zabezpečení 

základních škol v rámci celého ORP. 

 

- Mgr. Ladislav CHLUPÁČ 

Dnes odpoledne jsem provedl spolu s tajemníkem úřadu a tajemníkem krizového štábu 

kontrolu a stav zabezpečení testovacího místa pro plošné testování. Místo připraveno 

přesně podle požadavků AČR a MZ. Kvalitní práci zde odvedla Zahrada Čech s.r.o. 

pod vedením paní ředitelky, bylo konstatováno, že místo je připraveno nadstandardně, 

včetně zázemí pro personál, toalet pro obyvatelstvo, příjezdových cest a přilehlého 

parkoviště. 

 

- Ivan KRÁLIK 

MP připravena k provádění dozoru v místě plošného testování. 

 

- Ing. Bc. Eva BŘEŇOVÁ 

Na zítřejší otevření místa pro plošné testování se již nahlásily dvě televize a několik 

dalších médií. 



- Ing. Milan ČIGÁŠ 

Na zítra připravujeme skupinu dobrovolníků podle požadavku MZ pro práci v místě 

plošného testování. 

Co se týká úřadu, tak od 27. 4. budou platit následující úřední hodiny: 

PO, ST 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00. 

Před návštěvou jednotlivých pracovišť je nutné kontaktovat příslušného úředníka, se 

kterým je předem domluvené jednání, a to z důvodů otevření, respektive vpuštění do 

budovy MěÚ. Vstup do budov MěÚ bude umožněn pouze s rouškou nebo jiným 

zakrytím úst a nosu. 

Pracoviště Odboru správního, občanské průkazy, cestovní doklady a evidence 

obyvatel, Mírové náměstí – zde nadále platí omezený provoz. Z technických důvodů 

bude možné si vyzvednout pouze již vyhotovené doklady a provádět změny trvalého 

bydliště.  

Pracoviště odboru Dopravy a silničního hospodářství, Topolčianská – informace 

k registru vozidel. Kapacita služeb registru vozidel je, vzhledem ke stávajícím 

provozním opatřením MěÚ, v současné době naplněna až do poloviny měsíce května. 

Rezervace žadatelů na květnové termíny probíhají na: 

https://rezervace.litomerice.qtcloud.cz/office/3 

Pracoviště Odboru obecný živnostenský úřad, Mírové náměstí – rozšíření provozu. 

Vzhledem k požadavkům a prosbám podnikatelské veřejnosti jsme přistoupili 

k rozšíření úředních hodin od 27. 4.: 

PO, ST 07:00 – 17:00 

Poslední podání (podnět k vyřízení) půl hodiny před koncem úředních hodin. 

 

 

Další zasedání KŠ dle potřeby 

 

V Litoměřicích dne 22. dubna 2020 

 

zapsal tajemník krizového štábu Miroslav Letafka 

 

 

Mgr. Ladislav CHLUPÁČ 

předseda krizového štábu ORP Litoměřice 

https://rezervace.litomerice.qtcloud.cz/office/3

