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KRIZOVÝ ŠTÁB ORP LITOMĚŘICE 
 
Zápis z jednání krizového štábu konaného dne 10. 12. 2020 v 12:00 hod. 
 
Místo konání: Litoměřice 
 
Zasedání on-line: Mgr. Ladislav CHLUPÁČ, Mgr. Karel KREJZA, Mgr. Milan ČIGÁŠ, 
Ing. Andrea KŘÍŽOVÁ, Ivan KRÁLIK, Miroslav LETAFKA 
__________________________________________________________________________ 
 
KŠ se sešel v omezeném rozsahu podle potřeby předsedy KŠ 
 
Průběh jednání: 
 
- Miroslav LETAFKA 

podána informace o NOUZOVÉM STAVU: 
 
1. Usnesení vlády ČR č. 957 z 30. září 2020 (zveřejněno ve sbírce zákonů, částka 158 z 
30. září 2020, pod číslem 391/2020 Sb.) 
Vláda ČR v souladu s čl. 5 a 6 zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, vyhlásila pro území 
ČR z důvodu ohrožení zdraví NOUZOVÝ STAV na dobu od 00:00 hodin dne 
5.října 2020 na dobu 30 dnů. 
 
2. Usnesení vlády ČR č. 1108 z 30. října 2020 (zveřejněno ve sbírce zákonů, částka 180 z 
30. října 2020, pod číslem 439/2020 Sb.) 
Vláda ČR podle čl. 6 odst. 2 zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, prodlužuje do 
20. listopadu 2020 NOUZOVÝ STAV. 
 
3. Usnesení vlády ČR č. 1195 z 20. listopadu 2020 (zveřejněno ve sbírce zákonů, částka 
194 z 20. listopadu 2020, pod číslem 471/2020 Sb.) 
Vláda ČR podle čl. 6 odst. 2 zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, prodlužuje do 
12. prosince 2020 NOUZOVÝ STAV. 
 
4. Usnesení vlády ČR č. 1294 z 10. prosince 2020 (zveřejněno ve sbírce zákonů, částka 
215 z 10. prosince 2020, pod číslem 521/2020 Sb.) 
Vláda ČR podle čl. 6 odst. 2 zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, prodlužuje do 
23. prosince 2020 NOUZOVÝ STAV. 
 
Další informace: 
Seznámení s aktuálně vydanými UV ČR (krizová opatření) z 10. prosince a platnými MO MZ, 
dále data z ÚZIS za okres, ORP a obce. Změna v datech zasílaných KHS, v současné době 
vycházejí z dat ÚZIS.  
Od 3. prosince přešel PES (protiepidemický systém) z 4. na 3. stupeň. 
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Informace z pravidelných videokonferencí s KŠ ÚK, informace o možném vyžadování AČR a 
plošném dobrovolném antigenním testování obyvatelstva v době od 18. 12. 2020 do 
15. 1. 2021 na základě MO MZ. 
S aktuálními krizovými opatřeními a dalšími informacemi průběžně seznamováni všichni 
členové KŠ a starostové obcí v rámci ORP. 

 
- Mgr. Milan ČIGÁŠ 

Od 7. prosince jsou úřední hodiny úřadu následovně: 

• pondělí 08:00 až 12:00, 13:00 až 17:00, 
• středa 08:00 až 12:00, 13:00 až 17:00. 

Vstup do budov úřadu je umožněn pouze s rouškou nebo jiným zakrytím úst a nosu, u vstupů 
je k dispozici dezinfekce na ruce. 
Jednání zastupitelstva města dne 3. prosince proběhlo přesně podle pravidel stanovených 
ministerstvem vnitra. 
Vydána preventivní doporučení pro zaměstnance k zamezení šíření nákazy COVID19, 
zaměstnanci obdrželi od vedení města balíček zdraví. 
 

- Ing. Andrea KŘÍŽOVÁ 
Školy fungují v souladu s vyhlášenými krizovými opatřeními. 
Na základě pokynů ÚK zajišťována koordinace organizace dobrovolného testování 
pedagogických pracovníků v době od 4. do 18. prosince, projednáno s Nemocnicí Litoměřice, 
o testování projevilo zájem 155 pedagogických pracovníků v rámci ORP, pokyny k testování 
odeslány na všechny školy v rámci ORP. Zájemci z řad pedagogických pracovníků se 
postupně přihlašují k testování na informačním portálu nemocnice tak, aby nebyla ohrožena 
výuka na školách. 
Od 30. 11. přestala fungovat náhradní škola U Stadionu z důvodu ukončení platnosti 
usnesení vlády o krizovém opatření. 

 
- Ivan KRÁLIK 

MP dohlíží na dodržování nařízení k nouzovému stavu. 
 
 
V Litoměřicích dne 10. prosince 2020 
 
zapsal tajemník krizového štábu Miroslav Letafka 
 
 
 
 
 

 Mgr. Ladislav CHLUPÁČ 
předseda krizového štábu ORP Litoměřice 
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