
                                                                                                                      
 

Zápis z mimořádného jednání Bezpečnostní rady ORP  Nymburk 
konané dne 12.03.2020      

 

 

Jednání Bezpečnostní rady ORP Nymburk (dále jen BR ORP) bylo zahájeno v 10.00 hodin  
na Městském úřadu Nymburk v zasedací místnosti. 
 

 

Program jednání :        1) Zahájení – předseda BR ORP 
     2) Informace o koronavirové nákaze COVID – 19 na ORP Nymburk 

 3) Návrh – uzavření mateřských škol v Nymburce 

 4) Diskuze 

 5) 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 

   Petr Knytl                                   - velitel JSDH Nymburk 

pí Olga Šimáková           - tajemník BR ORP  

Omluveni:  MUDr. Petr Pěnička             - primář ZZS Nymburk 

 

Přizvaní:  Dle prezenční listiny 

 

 

  

 

 

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

Přivítal všechny přítomné členy BR ORP a seznámil je s programem jednání. 



 

Ing. Tomáš Mach, Ph.D. 

- podaná informace o koronavirové nákaze COVID – 19 na ORP Nymburk 

Mgr. Martina Králová – vedoucí protiepidemické oddělení  

- 11.03.2020 – 14.20 hod. potvrzeno 5 případů výskytu onemocnění na Nymbursku 

- 12.03.2020 -  10.00 hod. – stav nezměněn 

- domácí izolace, mírný průběh 

Ing. Tomáš Mach, Ph.D. 

- předložil návrh – uzavření mateřských škol (MŠ) od 16.03.2020 a požádal přítomné  

o vyjádření a řešení dané situace 

 

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

- podána informace o obsazenosti MŠ – méně než 50% 

 

Po projednání všech návrhů a připomínek: 

- od 16.03.2020 uzavření MŠ 

- MŠ U pejska a kočičky – ponechat „v nouzovém režimu“ 

- v MŠ informace pro rodiče – vyvěšení cedule – termín: ihned 

- informace dány na webových stránkách města, webu Bezpečný Nymburk, Městský rozhlas, 

SMS InfoKanál 

- uzavřít Kino Sokol – termín ihned 

 

Mgr. Nela Gvoždiaková – jednatelka Nemocnice Nymburk 

- podána informace k proškolování personálu 

- připraven krizový plán 

- v případě potřeby vyčleněn pavilon E 

- u vchodu informační cedule pro pacienty 

- zjistí možnosti poskytnutí dezinfekčních prostředků pro MŠ 

 

Ing. Martin Netolický – ředitel Technické služby města Nymburk 

- plný počet zaměstnanců 

- v případě potřeby priority na svoz komunálního odpadu 



  

Mgr. Aleš Růžička 

- MěÚ úřad funguje normálně bez omezení provozu pro veřejnost, úřední hodiny beze změn 

po dobu nezbytně nutnou omezuje na minimum nařízená ústní jednání včetně šetření 

v terénu a výjezdy svých zaměstnanců na služební cesty 

 

npor. Bc. Martin Král 

- u Policie ČR Nymburk běžný režim 

- zajistí zvýšený dohled ve městě 

 

plk. Ing. Luděk Turek 

- ÚO HZS Nymburk běžný režim, od 11.03. opatření – nasazení všech příslušníků 

 

Petr Knytl 

- jednotka funguje 

- je možné v případě potřeby zajistit dovoz pro starší a potřebné občany 

 

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, BR ORP v pátek 13.03. 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 BR ORP                                                                                       starosta města    

 

 

 



 

 


