
                                                                                                             
Zápis z jednání Krizového štábu ORP Nymburk 

konané dne 24.03.2020      

 

 

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) Informace – COVID-19 na ORP Nymburk 
 3) Diskuze 
 4) Závěr 
                                        

Jednání byli přítomni: Ing. Tomáš Mach, Ph.D.          - starosta 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 
   Petr Knytl                                   - velitel JSDH Nymburk 
   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:  Mgr. Bořek Černý             - místostarosta města 
 
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. 

- ORP Nymburk plní veškerá přijatá opatření Vlády ČR, KÚ Střed. kraje          

informace občanům prostřednictví webových stránek města, městský rozhlas, SMS InfoKanál, 

krizová infolinka 

- poděkování všem dobrovolníkům, bude zajištěno systémové šití a distribuce ochranných 

pomůcek (roušky) 

- Nemocnice Nymburk dostala od KÚ Střed. kraje ochranné pomůcky (respirátory), bylo zřízeno 

kontaktní místo za pomoci ÚO HZS a JSDH Nymburk 

- na MěÚ zřízena krizová infolinka – Olga Šimáková, 325 501 423, 724 107 093, 

olga.simakova@meu-nbk.cz, v pracovní dny od 8:00 – 16:00 

mailto:olga.simakova@meu-nbk.cz


- představen p. Petr Kurtiš – zástupce AZ AČR Praha-Střední Čechy – pomoc s distribucí 

ochranných pomůcek 

 

Olga Šimáková 

- informace od Mgr. Martiny Králové – vedoucí protiepidemické oddělení KHS Nymburk, 

aktuální počet případů s nákazou na okrese Nymburk je 7 osob 

- podána informace o spolupráci s obcemi na ORP Nymburk i Krizovým štábem kraje 

- dezinfekční prostředky pro obce jsou naskladněny v distribučním místě u HZS v Benešově  

pro další redistribuci na ORP, převzetí a odvoz si zajistí ORP sami vlastními silami a prostředky 

- zajistí JSDH Nymburk, na obce krizový pracovník 

 

Ing. Miloš Petera – KÚ Střed. kraje 

- informace z KÚ Střed. kraje – dezinfekční prostředky v distribučním místě u HZS v Benešově 

pro obce, stanoveny priority ohledně rozdělování ochranných pomůcek, KÚ jedná 

s Ministerstvem vnitra o dodávce ochranných pomůcek pro Středočeský kraj (dodávka 1 

letadlo pro celý Střed. kraj) 

- na KÚ zřízeny informační telefonní linky                                                                  

- příprava lůžek v nemocnicích                          

- poděkování všem záchranným složkám 

Zdeněk Vocásek - vedoucí odb. skupiny ochrany obyvatelstva 

- návrh – vybavit jednotlivé úřady v Nymburce dezinfekcí, nákup a naplnění rozprašovačů, 

předání na jednotlivé úřady 

bylo schváleno, zajistí p. Vocásek ve spolupráci s pí. Šimákovou 

plk. Ing. Luděk Turek 

- pro zásahovou činnost jsou vybaveni ochrannými prostředky, mají i dezinfekční prostředky 

chybí látkové roušky, požádáno Město Nymburk o pomoc 

schváleno – Město Nymburk dodá látkové roušky pro ÚO HZS Nymburk 

- na ÚO HZS Nymburk nastaven režim – omezené kontakty osob 

npor. Bc. Martin Král 

- nastaven režim – videokonference – omezené kontakty mezi příslušníky policie 

- Nymburk – bez větších problémů, pokles kriminality, spolupráce s Městskou policií 

- Policie ČR vybavena ochrannými prostředky, respirátory FFP3 předali přes krajské ředitelství 

k dispozici pro nemocnice výměnou za respirátory FFP2 

 



MUDr. Petr Pěnička 

- na ZZS úsporný režim, nedostatek lékařů, ale chod zajištěn 

- vybaveni ochrannými prostředky 

- problém – zneužívání výjezdů ZZS od občanů 

- probíhá dobrá spolupráce s Nemocnicí Nymburk i jednatelkou 

 

Petr Knytl            

- GŘ HZS zakázalo příslušníkům HZS vykonávat činnost v jednotkách, což je u JSDH Nymburk 

skoro polovina, ale výjezdová činnost není narušena 

 

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

- v TS činnost probíhá, zaměstnanci vybaveni ochrannými prostředky 

- problém do budoucna – odvoz kontaminovaného odpadu 

Ing. Miloš Petera – doporučil zavolat o radu na KÚ Střed. kraje 

- Sběrný dvůr pro veřejnost otevřen do 12:00, zaměstnanci TS korigují vstupy do provozovny 

s ohledem na maximální počet do 30 osob v daný okamžik 

 

Ing. Tomáš Mach, Ph.D. 

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

 
 

Jednání BR ORP bylo ukončeno v 11.15 hodin. 

Zvukový záznam z jednání byl pořízen a uložen. 

 

 

 

 

 

 

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

            tajemník KŠ ORP                                                                                     starosta města    


