KRIZOVÝ ŠTÁB ORP LITOMĚŘICE
Zápis z jednání krizového štábu
konaného dne 18. 5. 2020 v 09:30
Místo konání: Litoměřice
Přítomni: Mgr. Ladislav CHLUPÁČ (on-line), Mgr. Karel KREJZA (on-line),
Mgr. Milan ČIGÁŠ, Ing. Bc. Eva BŘEŇOVÁ, Ivan KRÁLIK, Miroslav LETAFKA
-

KŠ se sešel v omezeném rozsahu dle potřeby předsedy KŠ

Průběh jednání:
-

Miroslav LETAFKA
17. 5. skončil nouzový stav podle čl. 6, odst. 3, zákona 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR,
uplynutím doby, na kterou byl vyhlášen.
Všechna usnesení vlády o přijetí krizového opatření v návaznosti na vyhlášení nouzového
stavu pozbyla platnosti stejně jako rozhodnutí vydaná hejtmanem ÚK k řešení krizové
situace a provedení stanovených krizových opatření. Dodávky OOP od státu již nelze
očekávat.
Nadále platí mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví vyhlášená podle zákona o
ochraně veřejného zdraví. Stručné seznámení s opatřeními MZ z 15. 5. K dnešnímu dni
platí 32 mimořádných opatření, 3 ochranná opatření a 1 opatření obecné povahy MZ.
Pravidelná hlášení KHS o celkovém počtu testovaných na COVID19 v rámci ÚK po
okresech budou nadále podávána. K včerejšímu dni k 17 hodině bylo KHS hlášeno
v rámci okresu Litoměřice (ORP Litoměřice, Lovosice a Roudnice n/L.) 250 pozitivních
(kumulativní počet od začátku testování), z toho 218 uzdravených a 10 úmrtí (aktuální
počet pozitivních 22).
Podle § 12, písm. f), NV č. 462/2000 Sb., může starosta obce svolat KŠ, je-li tento postup
nezbytný pro řešení mimořádné události i když není-li vyhlášen krizový stav.

-

Mgr. Ladislav CHLUPÁČ
Tajemník KŠ bude nadále podávat informace v souvislosti s COVID19 členům KŠ,
Nemocnici Litoměřice, a.s. a obcím v rámci ORP zvláště v oblasti legislativy včetně
hlášení KHS obcím. Krizový štáb se v průběhu nouzového stavu scházel pravidelně podle
aktuálních potřeb, v období od 13. 3. do dnešního dne se uskutečnilo celkem 27 jednání.
V současné době již není plánováno další jednání KŠ, v případě potřeby v souvislosti
s COVID19 bude svolána pracovní skupina potřebná k řešení situace. Chtěl bych touto
cestou poděkovat členům KŠ i všem ostatním, kteří se podíleli na plnění úkolů
v souvislosti s prokázaným výskytem COVID19 a vyhlášeným nouzovým stavem.

-

Mgr. Milan ČIGÁŠ
MěÚ přejde od 25. 5. do režimu jako před vyhlášením nouzového stavu při dodržení
všech stanovených opatření ministerstva zdravotnictví a doporučení ministerstva vnitra.
Děkuji touto cestou všem zaměstnancům města a MěÚ za trpělivost, vzájemnou
ohleduplnost a ochotu si naslouchat.

V Litoměřicích dne 18. května 2020
zapsal tajemník krizového štábu Miroslav Letafka

Mgr. Ladislav CHLUPÁČ
předseda krizového štábu ORP Litoměřice

