
 

 

Zápis z jednání Krizového štábu ORP Nymburk 
konané dne 13.03.2020      

 

 

Jednání Krizového štábu ORP Nymburk (dále jen KŠ ORP) bylo zahájeno v 10.00 hodin  
na Městském úřadu Nymburk v zasedací místnosti. 
 

 

Program jednání :        1) Zahájení – předseda KŠ ORP 
 2) Vyhlášení nouzového stavu na území ČR       

      Mimořádná opatření 

 3) Diskuze 

 4) Závěr 

                                        

Jednání byli přítomni: Ing. Tomáš Mach, Ph.D.          - starosta města 

   Mgr. Bořek Černý             - místostarosta města 

   Mgr. Aleš Růžička           - tajemník MěÚ  

   npor. Bc. Martin Král                - ved. obv. odd. Nymburk Policie ČR  

   plk. Ing. Luděk Turek           - ředitel ÚO Nymburk HZS kraje 

   MUDr. Petr Pěnička             - primář ZZS Nymburk 

pí Olga Šimáková           - tajemník BR ORP  

Ing. Martin Netolický -vedoucí odb. skupiny nasazení sil a prostředků 

Bc. Josef Hájek -vedoucí odb. skupiny součinnosti a komunikace 

Mgr. Petr Černohous -člen odb. skupiny součinnosti a komunikace 

Zdeněk Vocásek -vedoucí odb. skupiny ochrany obyvatelstva 

Omluveni:  Petr Knytl                                   - velitel JSDH Nymburk           

 

Přizvaní:  Dle prezenční listiny 

Jednání zahájil předseda KŠ ORP, starosta města, Ing. Tomáš Mach, Ph.D. 

Přivítal všechny přítomné členy KŠ ORP, ostatní přizvaní a seznámil je s programem jednání. 

 



Ing. Tomáš Mach, Ph.D. 

- Vláda ČR vyhlásila nouzový stav na celém území ČR, nouzový stav byl vyhlášen 12.03.2020 

 od 14 hodin na dobu 30 dnů, byl aktivován KŠ ORP 

- pokyny od KÚ Střed. kraje 

- z rozhodnutí Rady města, která se konala 12.03.2020: 

od 16.03.2020 uzavření MŠ 

zajištění nouzového provozu u MŠ U pejska a kočičky prioritně pro zaměstnance nemocnice 

Nymburk a příslušných složek IZS 

- na webových stránkách města nově pro občany města – pracovní název KORONAVIRUS – 

sumarizované informace 

odpovídá: Olga Šimáková – tajemník BR a KŠ ORP 

                   Mgr. Petr Černohous – tiskový mluvčí 

- podána informace - v návaznosti na vyhlášení stavu nouze vláda vyhlásila další konkrétní 

opatření, která mají přispět k prevenci šíření koronaviru, opatření jak pro ČR, tak za město 

Nymburk 

 

Ing. Miloš Petera – KÚ Střed. kraje 

- informace o opatřeních ve VaK Nymburk, a.s. – zrušení úředních hodin, hotovostních plateb 

výroba pitné vody pod kontrolou 

- informace z KÚ Střed. kraje – řeší se zajištění respirátorů i pro nemocnice , kde KÚ není 

zřizovatelem, BRK zasedá pravidelně, informace budou nadále poskytovány na ORP 

- informace – pitná voda zcela v pořádku, odpadní voda ještě není zcela ověřená na šíření viru 

- informace -  obrátit se na Benešov – vyrábí dezinfekci 

 

Ing. Tomáš Mach, Ph.D. 

- úkol pro ředitele ZŠ – poslat informaci o činnosti školy, zaslat na mail pí. Šimákové 

 

Mgr. Markéta Tomčíková – vedoucí odboru školství, kultury a pam. Péče 

- do Nymburského zpravodaje bude dána informace o zrušení termínu zápisu do škol 

- výhledově nabídka  – školní jídelny by se snažily zajistit stravování pro děti 

 

 

 



Ing. Tomáš Mach, Ph.D. 

- Společnost Stravon, s.r.o., přišla s nabídkou obědů pro občany města (především seniory), 

zajištění formou rozvozu po městě Nymburk v uzavřených obalech, informace na našich 

webových stránkách 

 

Bc. Petra Fojtů – NKC 

- Mateřinka 2020 – zrušeno, bude přesunuto na příští rok 

 

Mgr. Nela Gvoždiaková 

- Nemocnice Nymburk – 21 dětí do MŠ U pejska a kočičky 

- přislíbila dodání dezinfekce do MŠ 

 

Ing. Tomáš Mach, Ph.D. 

- úkol pro Mgr. Tomčíkovou sběr počtu dětí do MŠ U Pejska a kočičky a předání pí. Šimákové 

- úkol pro pí. Šimákovou – informovat o počtu dětí KHS – Bc. Petru Rychtaříkovou, Dis. 

 

Mgr. Martina Králová – vedoucí protiepidemické oddělení  

- v  Nymburce stav nezměněn 

- informace o počtu děti do MŠ zasílat  – Bc. Petře Rychtaříkové, Dis. 

 

MUDr. Petr Pěnička 

- podána informace ohledně dodržování pravidel pro karanténu 

- velké riziko tzv. utajení lyžaři, které se může objevit 

 

npor. Bc. Martin Král 

- stav nezměněn 

- požádal o informování občanů ohledně vyhlášení opatření o provozu v restauracích 

- čeká se na stanovisko MV ČR ohledně porušování vydaných Usnesení Vlády ČR – trestný čin 

 

plk. Ing. Luděk Turek 

- stav nezměněn 

 



Mgr. Aleš Růžička 

- MěÚ úřad funguje normálně bez omezení provozu pro veřejnost, uvažuje se změně úředních 

hodin, včas bude podána informace 

  

 

Ing. Tomáš Mach, Ph.D. 

- Starosta města Ing. Tomáš Mach, Ph.D., ukončil jednání, poděkoval všem přítomným  
za účast a za poskytnuté informace. 

 
 
 
 
Další jednání KŠ ORP v úterý 17.03. v 10.00 hodin. 
 

 

 

Jednání BR ORP bylo ukončeno v 10.45 hodin. 

Zvukový záznam z jednání byl pořízen a uložen. 

 

 

 

 

……………………………………………                                                                  ……………………………………………. 
              Olga Šimáková                                                                                  Ing. Tomáš Mach, Ph.D.                   

            tajemník KŠ ORP                                                                                     starosta města    

 

 

 

 

 


