KRIZOVÝ ŠTÁB ORP LITOMĚŘICE
Zápis z jednání krizového štábu
konaného dne 15. 4. 2020 v 15.00
Místo konání: Litoměřice
Přítomni: Mgr. Ladislav CHLUPÁČ (on-line), Mgr. Karel KREJZA (on-line),
Mgr. Milan ČIGÁŠ, Bc. Ing. Eva BŘEŇOVÁ, Ivan KRÁLIK, Miroslav LETAFKA
-

KŠ se sešel v omezeném rozsahu dle potřeby předsedy KŠ

Průběh jednání:
-

Mgr. Ladislav CHLUPÁČ
Zřízení odběrného místa v Nemocnici Litoměřice, a.s.
KŠ ORP Litoměřice doporučuje KŠ Nemocnice Litoměřice, a.s. zřídit odběrové místo
za předpokladu personálního zabezpečení s případnou výpomocí KŠ ÚK, na který je
třeba KŠ Nemocnice Litoměřice, a.s. podat žádost.

-

Miroslav LETAFKA
Podána informace o UV ČR a MO MZ vydaných 10. 4. a 14. 4. Stručná informace
z dnešní videokonference hejtmana ÚK se starosty ORP. Seznámení
s harmonogramem uvolnění podnikatelských a dalších činností zveřejněným MZ. ÚP
a OSSZ obeznámeny s možností vykonávají péči o děti v Masarykově základní škole.
Zítra proběhne distribuce OOP pro obce v rámci ORP, rozděleno bylo po skupinách
(stejné jako minule). Tyto prostředky nebyly účelově určeny pro obce, rozhodnutí
pana starosty – vše, co lze dát obcím, okamžitě distribuovat. Celkem na obce v rámci
ORP bude distribuováno 10x 10 l. dezinfekce, 78 ks respirátorů a 2450 ks roušek.
Dále OOP obdrží TSM, CŠJ, MP a JSDH.

-

Mgr. Milan ČIGÁŠ
Příprava jednání ZM, které se uskuteční 23. 4. od 16,00 hod., s ohledem na stanovisko
MV, počítáme s osobní účastí členů ZM při dodržení všech povinností – zakrytí úst a
nosu rouškou či jiným způsobem a dodržení vzájemného odstupu 2 m.
Informace o zabezpečení úřadu. Vyzval jsem občany k omezení návštěv úřadu.
Všechna nařízení jednotlivých ministerstev nám stále doporučují minimalizovat počet
našich úředníků na pracovištích, a tak snížit nebezpečí. Současně máme jednoznačné
pokyny minimalizovat i počty návštěvníků, ve smyslu shromažďování v objektech a
současně obnovit svou činnost tak, aby občané mohli využít služeb MěÚ k zajištění
úředních záležitostí.
Fungování úřadu je následující – vstup do budov bude umožněn pouze s rouškou nebo
jiným zakrytím úst a nosu. Je nezbytně nutné se dopředu objednat telefonicky,
e-mailem nebo prostřednictvím aplikace „Potřebuji si vyřídit“, aby nedocházelo ke
zbytečným rizikovým situacím, nedorozuměním a k větší koncentraci lidí v čekacích
prostorech úřadu. Od 20. dubna 2020 včetně platí následující úřední hodiny MěÚ:
PO, ST 8-11, 13-17

Před návštěvou jednotlivých pracovišť je nutné kontaktovat příslušného úředníka, se
kterým máte předem domluvené jednání, a to z důvodů otevření, respektive vpuštění
do budovy MěÚ. V ostatních dnech je úřad pro veřejnost uzavřen.
Pracoviště Czech POINT, Mírové náměstí 15/7, 41201 Litoměřice je otevřeno od
8.dubna 2020 následovně:
PO, ST 8-12, 13-17
ÚT, ČT 8-12, 13-15
PÁ 8-11, 12-13.30
Před návštěvou pracoviště Czech POINT je nutné volat linku 416 916 390 nebo
416 916 391 a to z důvodů otevření, respektive vpuštění do budovy MěÚ.
Detašované pracoviště Czech POINT v Nemocnici Litoměřice, a.s. je i nadále pro
veřejnost uzavřeno.
Detašované pracoviště Matrika v Nemocnice Litoměřice, a.s. funguje na základě
telefonické komunikace mezi úřadem a nemocnicí.

Další zasedání KŠ dle potřeby
V Litoměřicích dne 15. dubna 2020
zapsal tajemník krizového štábu Miroslav Letafka
Mgr. Ladislav CHLUPÁČ
předseda krizového štábu ORP Litoměřice

