
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU OBCE NELAHOZEVES

č. 3/2020 dne 18.5.2020 

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

ukončení  nouzového stavu Vládou ČR dne 17.5.2020 v  souvislosti  s výskytem koronaviru

SARS CoV-2.

Místo:  Zasedací místnost obecního úřadu

Přítomni: 

Jakub Brynda – předseda

Zdeněk Schneider – zástupce předsedy

Jan Gregor – velitel JSDHo

Jan Dvořák – člen

Stanislav Kuchta – člen

Pavel Matoušek – člen

Mgr. Josef Kukla – člen

Omluven:

Marcel Ušák – zástupce velitele JSDHo

Přizvaní hosté předsedou KŠ:

0

Začátek jednání:  18.5. 2020  16:00 hod.

Konec jednání:     18.5. 2020  17:00 hod.



Text záznamu:

PŘEDSEDA KŠ:

 Informoval o ukončení nouzového stavu v ČR dne 17.5.2020 a ode dne 18.5.2020

ukončil  činnost  KŠ  v návaznosti  na  vyhlášení  nouzového  stavu  Vládou  ČR dne

12.3.2020 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru

SARS CoV-2.

 Informoval o zdravotních a bezpečnostních opatření, které jsou stále v platnosti. 

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/

  Poděkoval členům za dobrou organizaci a fungování KŠ během nouzového stavu a

za dobrou operativní telefonickou nebo e-mailovou komunikaci.

VELITEL JSDHO:

 Seznámil přítomné, že se podařilo zabezpečit dezinfekci a ochranné pomůcky pro

všechny zaměstnance obce jak bylo požadováno dle jednání č.1/2020.

 Seznámil, že k dnešnímu dni jednotka vydala občanům, institucím obce atd. 350 litrů

dezinfekce na ruce, rozvezla 120 ks.  roušek, provedla 35 preventivních dezinfekcí

veřejných prostor vč. MŠ/ZŠ, hasiči odpracovali celkem 245 hodin.

ČLENOVÉ KRIZOVÉHO ŠTÁBU:

Krizový štáb obce Nelahozeves doporučuje

1. Krizový štáb doporučuje stále obyvatelům obce minimalizovat kontakt,  dodržovat

odstupy, většinu času zůstat doma. Dále důsledně dodržovat hygienické návyky a

osobní hygienu. Jakékoliv změny zdravotního stavu hlásit svému lékaři nebo přímo

KHS.

2. Krizový štáb doporučuje obyvatelům obce se stale seznamovat a dodržovat nařízení

Vlády ČR, Ústředního krizového štábu a dalších ministerstev.

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/


3. Krizový  štáb  navrhuje  vedení  obce  při  řádném  dodržování  nařízení  Vlády  ČR,

Ústředního  krizového štábu a  dalších  ministerstev  otevřít  Obecní  budovy,  dětská

hřiště,  Zákldaní  školu a Mateřskou školu od 25.5.2020.  Kromě Hasičské zbrojnice

mimo  veřejnost  a  to   pouze  se  souhlasem  starosty  obce  a  pouze  vstup  do

společenské  mistnosti  .  Do  dalších  prostor  zbrojnice  vstup  zakázán  mimo  členy

jednotky.

4. Krizový  štáb  navrhuje  vedení  obce  při  řádném  dodržování  nařízení  Vlády  ČR,

Ústředního krizového štábu a dalších ministerstev obnovení mimořádné autobusové

linky pro seniory od 5.6.2020

V      Nelahozevsi    dne  18.5.2020

Zápis proved:  Jan Gregor 

Předseda KŠ:   Jakub Brynda    

                                                                   


