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Zápis z jednání Krizového štábu ORP Louny č. 1/2020 ze dne 13.03.2020

Přítomni: Mgr. Pavel Janda, Mgr. Vladimír Antonín Hons, Michal Ovšonka, Radek Baláš,
npor. Ing. Robin Kastner, Ing. Renáta Čapková, plk. Ing. Antonín Jetenský,
Ing. Romana Krameriusová, Ing. Blanka Sunkovská, Mgr. Iva Vildová,
Ing. Jovanka Zusková
Hosté:
Mgr. et Bc. Milan Rychtařík, Mgr. Denisa Hart Noheylová

1.

Usnesení č. 1/2020 – „Schválení programu jednání“
Krizový štáb
schvaluje program jednání krizového štábu

2.

Usnesení č. 2/2020 – „Informace – vyhlášení nouzového stavu na území ĆR“
Starosta města seznámil členy Krizového štábu ORP Louny s Usnesením vlády ČR ze
dne 12. března 2020 č. 194 o vyhlášení NOUZOVÉHO STAVU.
Krizový štáb
bere na vědomí poskytnuté informace

3.

Usnesení č. 3/2020 – „Opratření na území ORP Louny“
Starosta města a tajemník KŠ informovali o uzavření všech sportovních a kulturních
zařízení v souladu s usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020.
Starosta města informoval o žádosti hejtmana Ústeckého kraje týkající se distribuce
osobních ochranných prostředků (OOP) vybraným poskytovatelů zdravotních
a sociálních služeb. Městský úřad Louny bude zajišťovat distribuci OOP vybraným
zařízením okresu Louny. Městský úřad za tímto účelem zřídil telefonní linku s
každodenním provozem.
Krizový štáb
bere na vědomí poskytnuté informace.
Krizový štáb projednal činnost mateřských škol. Činnost mateřských škol bude v
souladu s apelem krizového štábu Ústeckého kraje zachována. V případě omezení
jejich provozu spočívající v zákazu osobní přítomnosti dětí hrozí paralýza poskytování
zdravotních, sociálních a dalších služeb na území regionu.
Z rozhodnutí krizového štábu bude Mateřská škola při ZŠ a MŠ kpt. Otakara Jaroše
otevřena pro děti z uzavřených MŠ v obcích na území správního obvodu Loun. Děti
zapsané do MŠ při ZŠ a MŠ kpt. Jaroše mohou využít jakékoliv MŠ zřízené městem
Louny.
Krizový štáb
schvaluje zachování činnosti mateřských škol na území města Loun.
Krizový štáb ORP Louny zřizuje telefonní informační linku 603 19 20 21 pro seniory,
kteří potřebují zajistit základní potřeby či asistenci.
Krizový štáb
schvaluje zřízení informační linky.
Krizový štáb se zabýval nadcházejícími volbami do zastupitelstva obce Opočno.
Krizový štáb
doporučuje volební komisi postupovat dle doporučení Ministerstva vnitra České
republiky.
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Zástupci HZS, PČR a MP informovali o aktuální činnosti jednotlivých složek.
Krizový štáb
bere na vědomí poskytnuté informace.
4.

5.

Usnesení č. 4/2020 – „Tisková zpráva“
Krizový štáb ORP Louny o informuje občany o výstupech z KŠ ORP Louny v tiskové
zprávě – viz příloha zápisu.
Krizový štáb
schvaluje tiskovou zprávu
Usnesení č. 3/2020 – „Termín dalšího jednání KŠ“
Další jednání KŠ ORP Louny bude v pátek 20.03.2020, ve 12,30 hod. v kanceláři
starosty města.
Krizový štáb
schvaluje termín jednání krizového štábu ORP Louny.

Zapsal: Michal Ovšonka, v.r.
tajemník krizového štábu

Mgr. Pavel Janda, v.r.
starosta města
vedoucí krizového štábu

