
Zápis 

z jednání Kalamitního krizového štábu konaného dne 13. března 2020 na MěÚ Hrádek 

  

Přítomni: pp. Sobotková, Tichá, Kovář, Bufka, Rychlá, Drnec 

Omluveni: Sobotka, Rousek     Přizváni: Kostovová, Jirásek  

 

Zahájení jednání:   12,00 hod. 

Ukončení jednání:    12,55 hod. 

  

Program:  

 

a. Opatření vlády ČR 

b. Provozování základní a mateřské školy v Hrádku, tělocvičny 

c. Městská policie Hrádek 

d. Jednotka sboru dobrovolných hasičů Hrádek 

e. Zajištění nákupů a obědů pro vybranou skupinu osob 

f. Fungování úřadu 

 

Zasedání Kalamitního krizového štábu města Hrádek (dále též jako „štáb“) bylo zahájeno starostkou 

města Mgr. Marcelou Sobotkovou (dále jako „předsedající“). Přítomné seznámila s aktuálními 

opatřeními vlády souvisejícími s vyhlášeným nouzovým stavem. 

 

Projednáno: 

 

• Kalamitní krizový štáb bere na vědomí informaci ředitelky ZŠ a MŠ Hrádek o fungování 

školských zařízení. ZŠ uzavřena od 11. března (viz. centrální opatření), MŠ uzavřena od 9.  

března na základě konzultace s KHS – vysoká nemocnost dětí k 6. březnu 2020. 

ZŠ zůstane uzavřena, MŠ bude v pondělí 16. března otevřena, dle počtu příchozích dětí a 

nemocnosti bude rozhodnuto o dalším fungování. 

MŠ se bude řídit doporučením hejtmana Plzeňského kraje ohledně fungování předškolních 

zařízení (viz. webové stránky města). V případě provozu možnost nabídky volné kapacity MŠ 

pro vybrané profese a jejich děti. 

Tělocvična – kalamitní krizový štáb nedoporučuje její využívání k setkávání občanů 

Přijatý závěr: kalamitní krizový štáb schvaluje uzavření tělocvičny školy ode dne 13. března 

do odvolání, otevření MŠ v Hrádku od pondělí 16. března 2020 dle rozhodnutí zřizovatele a 

provozovatele školy a uzavření ZŠ v Hrádku dle rozhodnutí centrálních orgánů. 

 

• Kalamitní krizový štáb bere na vědomí informaci o fungování městské policie v Hrádku. 

Přijatý závěr: kalamitní krizový štáb schvaluje hlavní úkoly MP v současné době – koordinaci 

činnosti s PČR při zajišťování opatření vlády ČR v souvislosti s nouzovým stavem v ČR, 

kontrolu dodržování zákazu shromažďování občanů, dodržování usnesení vlády č. 194 z 12. 3. 

2020 a kontroly dodržování provozních hodin restaurací v Hrádku 

Kalamitní krizový štáb ukládá veliteli MP – předat správcům ubytoven v Hrádku upozornění 

na zákaz shromažďování osob a to i v případě soukromých shromáždění v počtu větším než 10 

osob. 

• Kalamitní krizový štáb bere na vědomí informaci o možnosti JSDH zajistit vybraným 

skupinám občanů nákup základní potravin a léků s donáškou do domu (1x týdně). Jedná se o 

osoby ZTP, chronicky nemocné, v karanténě a osoby uvedených v rizikových skupinách 

ohrožených onemocnění Covid 19. Podmínkou je dohodnutí bezkontaktního styku mezi členy 

JSDH a občanem. 



Přijatý závěr: krizový štáb schvaluje využití materiálu JSDH k nákupu základní potravin a 

léků s donáškou do domu pro vybrané skupiny občanů. Krizový štáb ukládá V. Tiché 

prostřednictvím městského rozhlasu a www stránek města seznámit občany s touto nabídkou. 

Krizový štáb schvaluje zjištění možnosti zajištění obědů pro vybrané skupiny občanů od 

jiného subjektu, než je jídelna základní školy v Hrádku. 
• Krizový štáb bere na vědomí informaci o fungování městského úřadu v Hrádku. Město 

Hrádek nebude do odvolání provozovat prostory domu kultury pro veřejnost, do odvolání 

bude pro veřejnost uzavřena knihovna a DDM. Městský úřad bude fungovat bez omezení – 

viz. stránky www – úřední dny pondělí a středa, pátek na základě předchozí dohody. 

Občanům bude oznámena možnost plateb poplatků prostřednictvím běžného účtu, z důvodu 

omezení plateb hotovostí lze hradit na MěÚ platbu platební kartou. 

Přijatý závěr: krizový štáb schvaluje, že město Hrádek nebude do odvolání provozovat 

prostory domu kultury pro veřejnost, do odvolání bude pro veřejnost uzavřena knihovna a 

DDM. 

 

V Hrádku:    Zapsal:    Příští jednání:         

 

 

 

 

 

 

Mgr. Marcela Sobotková 

starostka 

 


