
Zápis z jednání Krizového štábu městské části Praha 8 

 

Datum a čas: 21. 09. 2020, 10.00 hod. (svolání 18. 09. 2020, 11.54 hod.) 

Důvod svolání: EPIDEMIOLOGICKÉ OPATŘENÍ 

Místo:  Zasedací místnost starosty, Zenklova1/35, první patro 

Přítomni:  Ondřej Gros, Jiří Vítek, Mgr. Tomáš Tatranský, Radomír Nepil, Mgr. Martin Cibulka, 

JUDr. Josef Rambousek, Mgr. Lucie Bogdanová, Mgr. Vladimír Slabý, Bc. David Straka, 

Mgr. Martin Šálek 

Omluveni:  Mgr. Vladimíra Ludková, Mgr. Zuzana Holíková, Mgr. Petr Svoboda 

 

1. úvod 

- informace k tématu „EPIDEMIOLOGICKÉ OPATŘENÍ“ 
- seznámení s aktuální situací na území Prahy 8 

 
2. body jednání 

- školství  
informace o aktuálním stavu a dodržování nařízených opatření ZŠ a MŠ 
Covid pozitivní celkem 3 pedagogové a 4 žáci v celkem 7 objektech ZŠ a MŠ  
OBKŘ je připraveno v případě potřeby zajistiti dezinfekci venkovních i vnitřních prostor 

 
- Dezinfekce pro MČ Praha 7  

informace k žádosti MČ Praha 7 o pomoc při zajištění 500 litrů dezinfekce pro ZŠ a MŠ na 
území Prahy 7 
dezinfekce bude předána zástupci MČ Praha 7 dne 22. 09. 2020 
 

- Malé městské části  
Březiněves – informace k aktuálním zásobám / aktuálně zásobeny 
Ďáblice – informace k aktuálním zásobám / aktuálně zásobeny 
Chabry – dle informací aktuálně mají zásoby dezinfekce 

 
- Sociální služby 

aktuální informace  
sociální zařízení / zákaz návštěv 
jesle fungují i nadále / opatření dle nařízení  
linky pro seniory / v případě potřeby mohou být okamžitě připraveny 
kontakty na sociální pracovníky bude umístěn na výdejním místě dezinfekce 
 

- Krizové řízení  
aktuální informace o činnosti OBKŘ 
aktuální informace k výdeji dezinfekce obyvatelům Prahy 8 / Krakov, Ládví, Karlín a 
Čimice 

 
- ÚMČ Praha 8 

zajištění chráněných jednacích míst pro úředníky v přízemí Bílého domu a Gabově vile 
nová opatření / opatření spojená s minimalizováním osobních kontaktů na pracovišti 
chod ÚMČ v aktuálním režimu 



dodržování vládních opatření a doporučení MHMP (rozestupy a roušky)  
OBKŘ zajistí pravidelnou dezinfekci a ochranné pomůcky pro zaměstnance ÚMČ 
 

- Kultura / venkovní akce 
informace k akcím na území Prahy 8 
kontrola dodržování aktuálního nařízení 
vnitřní akce pro seniory / zrušeny 
vítání občánků / dle nařízení 

 
3. diskuse 

- kluziště / aktuální informace  
 

4. ukončení jednání  

- ukončení 10.21 

 

Předseda: Ondřej Gros 

Zapsal: Bc. David Straka 


