
 

 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU OBCE NELAHOZEVES 

č. 2/2020 dne 2.4.2020  

 

 

Účel jednání:  Zasedání krizového štábu obce Nelahozeves, dále jen KŠ, v návaznosti na 

stanovení typové činnosti při rozdělování a distribuci dezinfekčních prostředků na ruce. 

 

Místo:  Z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví členů KŠ bylo jednání provedeno pomocí 

telefonické konference a mailové komunikace.              

 

Přítomni:  

Jakub Brynda – předseda 

Zdeněk Schneider – zástupce předsedy 

Jan Gregor – velitel JSDHo 

Marcel Ušák – zástupce velitele JSDHo 

Jan Dvořák – člen 

Stanislav Kuchta – člen 

Pavel Matoušek – člen 

Mgr. Josef Kukla – člen 

 

Přizvaní hosté předsedou KŠ: 

0 

 

Začátek jednání:            2.4.2020       14:00 hod. 

Konec jednání:               2.4.2020       16:00 hod. 

 

 

 

 



 

 

 

Text záznamu: 

 

 

PŘEDSEDA KŠ: 

 

 Informoval o nových skutečnostech týkajících se nákazy Covid – 19 

 Seznámil členy, že veškerá doporučení, které stanovil KŠ dne 16.3.2020 a jsou 

uvedeny v zápisu č. 1/2020 jsou splněna, kromě budu 2), jelikož zastupitelstvo se 

zatím řádně nesešlo. 

 Seznámil členy, že obec sehnala respirátory KN 95, KN 95V pro zaměstnance obce  

(Zákoník práce č. 262/ 2006 Sb. podle § 101 a 102). 

 Proběhlo jednání s pí. Kovářovou z Charity Kralupy nad Vltavou a obec zveřejnila text 

uvedený taktéž v zápisu 1/2020. K dnešnímu dni využívá pomoc Farní charity dle 

sdělení pí. Kovářové pouze jeden senior. 

 Na základě sdělení KHS je v obci 7 občanů pozitivní na Covid -19, kteří jsou v domácí 

karanténě. 

 Od začátku jsou veškeré informace průběžně vkládány na web obce, FB, sms zprávy, 

rozhlas  a občané jsou řádně informováni všemi informačními prostředky. 

 Bylo zakoupeno zatím z důvodu nedostatku 350 litrů dezinfekčního přípravku na 

ruce pro občany a dále se bude průběžně dokupovat dle situace na trhu a dále se 

zakoupilo 800 lahví pro distribuci. 

 Pověřil velitele JSDHo Nelahozeves zpracovat typovou činnost na přerozdělení 

dezinfekce občanům. 

 V prvním termínu proběhne distribuce v množství  0,5l. na rodinný dům s číslem 

popisným a na bytovou jednotku v činžovním domě s číslem popisným a to pouze 

pro osoby s trvalým pobytem v obci Nelahozeves. 

 O všech krocích KŠ Nelahozeves je následně informován KŠ ORP Kralupy nad 

Vltavou. 

 Předseda KŠ předal slovo veliteli JSDHo. 

 

 

 



 

 

 

VELITEL JSDHO: 

 

 Informoval členy KŠ, že sepsal a má připraven seznam OOP a dezinfekce, ale bohužel 

na trhu není zatím nic k sehnání – přednost mají zdravotnické zařízení a složky IZS.  

Nákup se bude realizovat zřejmě až po ukončení veškerých opatření a stát se vrátí 

zpět do normálního života. 

 Seznámil členy KŠ s vypracovaným plánem typové činnosti na rozdělení a logistiku 

distribuce dezinfekce na ruce pro občany. 

 Dále informoval, že hasiči převzali od člena ORP Kralupy nad Vltavou obci přidělenou 

ochranu dýchacích cest pro zaměstnance, které jsou uskladněny v Hasičské zbrojnici.  

 Od 23.3.2020 členové jednotky vždy v počtu 1+1 pravidelně provádějí preventivní 

plošnou dezinfekci venkovních prostor, zejména stanoviště s kontejnery a zastávky 

hromadné dopravy.  

 Od 16.3.2020 bylo mezi občany rozvezeno 35 textilních roušek, které dodali Hasiči 

Nelahozeves a Farní charita Kralupy nad Vltavou. V tuto chvíli lze předpokládat, že 

občané již mají ochranu dýchacích cest.  

 Jednotka 1.4.2020 přivezla 350 litrů dezinfekce, kterou okamžitě začala připravovat 

pro distribuci. 

 

 

ČLENOVÉ KRIZOVÉHO ŠTÁBU: 

 

Krizový štáb obce Nelahozeves doporučuje: 

 

 Krizový štáb obce doporučuje starostovy obce zakoupit 2 ks. mobilních ozónových 

generátorů 

 

 

 

 

 



 

 

 

Krizový štáb obce Nelahozeves rozhoduje o následujících opatřeních typové 

činnosti na rozdělení a distribuci dezinfekce na ruce pro občany s trvalým pobytem 

v obci Nelahozeves: 

 

  

1)   Typová činnost rozdělení dezinfekce na ruce v množství 0,5 litru pro občany s 

trvalým pobytem v obci Nelahozeves starší 65 let a občanů v karanténě 

 

a) 1 ks. dezinfekce na rodinný dům s číslem popisným a na bytovou jednotku v 

činžovním domě s číslem popisným a to pouze pro osoby s trvalým pobytem v obci 

Nelahozeves / nesčítá se Typová činnost  1) a 2) / 

b) Dle zveřejněného oznámení (viz příloha) výše jmenovaní se nahlásí telefonicky v 

pracovní době na obecním úřadu (část obce, ulice, číslo popisné). 

c) Pracovnice zpracovaný seznam zašle každý den před koncem pracovní doby veliteli 

JSDHo Nelahozeves. 

d) Velitel JSDHo Nelahozeves zpracuje plán distribuce na následný kalendářní den. 

e) Distribuci provedou členové JSDHo Nelahozeves dle zpracovaného seznamu, kteří 

budou vybaveni OOP proti biologické nákaze. 

 

 

2)     Typová činnost rozdělení dezinfekce na ruce v množství 0,5 litru pro občany s 

trvalým pobytem v obci Nelahozeves  

 

a) 1 ks. dezinfekce na rodinný dům s číslem popisným a na bytovou jednotku v 

činžovním domě s číslem popisným a to pouze pro osoby s trvalým pobytem v obci 

Nelahozeves / nesčítá se Typová činnost  1) a 2) / 

b) Starosta obce pověří příslušného zaměstnance Obecního úřadu, který připraví 

seznam občanů s trvalým pobytem na území obce  (část obce, ulice, číslo popisné), 

který předá veliteli JSDHo Nelahozeves. 

c) Členové jednotky provedou přípravu a zabezpečí logistiku přepravy a distribuce. 

d) Velitel JSDHo Nelahozeves zpracuje plán distribuce na následný kalendářní den. 



 

 

 

e) Distribuci dle zpracovaného seznamu provedou členové JSDHo Nelahozeves, kteří 

budou vybaveni OOP proti biologické nákaze. 

f) Distribuce proběhne bezplatně všem občanům. 

 

 

 

Přílohy: 
 

 vývěska distribuce 
 
 
 
 
 
V      Nelahozevsi    dne  2.4.2020 
 
 
 
 
 

Zápis proved:  Jan Gregor  
 
 
 
 
Předseda KŠ:   Jakub Brynda 

 

 


