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Zápis z jednání Krizového štábu ORP Louny č. 2/2020 ze dne 16.03.2020

Přítomni: Mgr. Pavel Janda, Mgr. Vladimír Antonín Hons, Michal Ovšonka, Radek Baláš,
npor. Ing. Robin Kastner, Ing. Renáta Čapková, plk. Ing. Tomáš Hrabovský,
Ing. Romana Krameriusová, Ing. Blanka Sunkovská, Mgr. Iva Vildová,
Ing. Jovanka Zusková, Václav Jelínek
Hosté:
Mgr. et Bc. Milan Rychtařík, Ing. Libuše Machillová

1.

Usnesení č. 6/2020 – „Schválení programu jednání“
Krizový štáb
schvaluje program jednání krizového štábu

2.

Usnesení č. 7/2020 – „Informace – nouzový stav na území ČR“
Starosta města seznámil členy Krizového štábu ORP Louny s:
- usnesením vlády ČR č. 214 – 220, ze dne 15. března 2020 o přijetí krizových
opatření
- nařízení vlády ČR ze dne 15. března 2020 o povolání vojáků v činné službě a
příslušníků Celní správy ČR k plnění úkolů Policie ČR v souvislosti s epidemií viru
SARS – CoV-2.
Krizový štáb
bere na vědomí poskytnuté informace

3.

Usnesení č. 8/2020 – „Opratření na území ORP Louny“
V návaznosti na výše zmíněná usnesení a nařízení vlády ČR krizový štáb nařizuje tato
opatření:
a) Úřední hodiny Městského úřadu Louny budou omezeny na pondělí a středu a to
vždy mezi 13,00 – 16,00 hod. – vyřizovány budou pouze bezodkladné záležitosti
b) Provoz v Mateřských školách na území města Loun bude zachován, jejich provoz
bude omezen takto: v každé MŠ bude otevřena jedna třída pro 15 dětí. V případě
většího zájmů bude otevřena další třída, opět s kapacitou 15 dětí. Ve školkách
zůstane omezený počet zaměstnanců, nutný pro zabezpečení chodu MŠ
v návaznosti na aktuální počet přítomných dětí v MŠ.
c) Určuje se ZŠ a MŠ Kpt. Otakara Jaroše v Lounech, která bude vykonávat
nezbytnou péči pro děti ve věku od 6 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou
zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotnických
služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo
pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského
zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy
nebo školského zařízení.
d) Provoz MHD v Lounech bude upraven tak, aby pro nástup a výstup do/z vozidel
MHD byly používány pouze zadní dveře (všechny mimo dveří u řidiče). Jízdné
v termínu od 16. do 24.3.2020 nebude vybíráno.
e) Provoz parkoviště na centrálním parkovišti na Mírovém náměstí bude neomezen,
výjezd a vjezd bude nepřetržitě otevřen a nebude vybírán poplatek za parkování.
f) V návaznosti na dříve zřízenou informační linku pro seniory bude prostřednictvím
Městské pečovatelské služby s denním stacionářem Louny (MPS) pro seniory
a osoby v tíživé situaci zajišťován nákup základních potřeb – základní potraviny,
hygienické potřeby a léky. Tato služba bude zajišťována ve spolupráci mezi
Městskou policií, MPS a odborem sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Louny.
g) Na zastávkách a autobusech MHD a vchodech do bytových domů budou
zveřejněny informace o zřízené informační telefonní lince.
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h) Od 16.3.2020 do odvolání se zakazují návštěvy v Domě s pečovatelskou službou
a ve 4. poschodí domova pro seniory, který slouží také pro klienty Domova
s pečovatelskou službou.
Tajemník krizového štábu ORP informoval členy KŠ o doručených ochranných
osobních ochranných prostředcích do Ústeckého kraje. Tyto prostředky nebyly dále
distribuovány na výdejní místa, ale byly předány Masarykově nemocnici v Ústí nad
Labem a Zdravotnické záchranné službě Ústeckého kraje.
Krizový štáb
bere na vědomí poskytnuté informace.
Zástupci HZS, PČR a MP informovali o aktuální činnosti jednotlivých složek.
Krizový štáb
bere na vědomí poskytnuté informace.
4.

Usnesení č. 9/2020 – „Tisková zpráva“
Krizový štáb ORP Louny informuje občany o výstupech z KŠ ORP Louny v tiskové
zprávě – viz příloha zápisu.
Krizový štáb
schvaluje tiskovou zprávu

5.

Usnesení č. 10/2020 – „Termín dalšího jednání KŠ“
Další jednání KŠ ORP Louny bude v pátek 20.03.2020, ve 12,30 hod. v kanceláři
starosty města, případně bude svoláno operativně.
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

