
ČINNOST PRACOVNÍ SKUPINY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ 

BĚHEM NOUZOVÉHO STAVU VYHLÁŠENÉHO V SOUVISLOSTI S KORONAVIROVOU PANDEMIÍ 
 

 

Složení pracovní skupiny KŘ: Petr Hájek (starosta města), Jiří Preclík (místostarosta města), Mgr. Pavel Svatoš 

(neuvolněný místostarosta města), Ing. Josef Nykodým (krizové řízení), Lukáš Prokeš (referent odboru kanceláře 

tajemníka). Pro úkony právní byl k jednání dle potřeby přizván Mgr. Marian Rada (vedoucí odboru právního a 

obecního živnostenského úřadu) a pro úkony týkající se provozu úřadu Ing. Marcel Klement (tajemník MěÚ UO). 

 

Skupina KŘ byla ustanovena starostou města po vyhlášení nouzového stavu, tedy v pátek 13.3.2020. Ve své 

pracovní náplni se zabývá organizací a koordinací všech činností, které s nouzovým stavem a mimořádnými 

opatřeními souvisí. Zejména se jedná o pracovní porady na úrovni kraje nebo starostů ORP UO, jednání s členy 

Bezpečnostní rady města, metodickou pomoc ředitelům a ředitelkám všech příspěvkových organizací a 

starostkám a starostům obcí ve správním území ORP UO. Dále pak ve vyhodnocení přijatých usnesení vlády, 

zajištění plnění přijatých krizových opatření a zajištění informovanosti a komunikace s veřejností. Nejvíce 

viditelným výstupem skupiny krizového řízení je distribuce osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP) 

zdravotnickým zařízením v rámci ORP UO a sociálním službám. Druhým viditelným výstupem je organizační 

zajištění a koordinace stálých každodenních nákupů a dodávek potravin a léků seniorům a distribuce roušek 

získaných od samovýrobců. Při této činnosti je nejvýznamnějším spolupracovníkem města místní organizace 

Českého červeného kříže, dobrovolníci z řad veřejnosti a dále pak jednotky SDH zřizované městem UO. Skupina 

krizového řízení zajistila v samém počátku nouzového stavu nákup OOPP pro městskou policii a zaměstnance 

úřadu. V současné době zajišťuje nákup OOPP pro zaměstnance svých sociálních služeb, zejména pak domova 

důchodců. Zároveň také zajistila nákup dezinfekce, která byla bezplatně poskytnuta všem příspěvkovým 

organizacím města. Ve spolupráci s Českým červeným křížem zajistila skupina KŘ zřízení kontaktního 

vyšetřovacího místa před Orlickoústeckou nemocnici.  

Na základě doporučení skupiny KŘ rozhodla rada města na svém zasedání dne 16.3. s účinností od 18.3. o 

uzavření všech mateřský školek s tím, že MŠ Klubíčko a ZŠ Bří. Čapků byly určeny pro zajištění nezbytné péče 

o děti ve věku od 3 do 10 let. Další dětská skupina byla zřízena v Pedagogicko-psychologické poradně (zřizovatel 

Pardubický kraj). Tyto tři dětské skupiny dostatečně pokryly zájem rodičů a nebylo nutné rozšiřovat nabídku. 

Zároveň rada města souhlasila s uzavřením Týdenního stacionáře CSP a omezila provoz městského úřadu. 

Provoz úřadu se navracel do běžného režimu postupně. Od 20.4. byla rozšířena doba úředních hodin a od 4.5. se 

již úřad otevřel pro veřejnost bez omezení. Výjimkou je provoz informačního centra, které s ohledem na 

personální problém svoji činnost nyní vykonává v omezené provozní době, která je shodná s provozní dobou 

úřadu. Omezený provoz bude ukončen pravděpodobně 17.5., tedy s ukončením nouzového stavu. Rozhodnutím 

skupiny krizového řízení byl od 18.3. do 3.5. přerušen provoz linky MHD. Na základě stanoviska skupiny KŘ rada 

města na svém zasedání dne 4.5. vyslovila předběžný souhlas s otevřením mateřských školek v termínu od 25.5. 

Rozhodnutí formou usnesení bude projednáno radou dne 18.5. Ředitelky MŠ jsou průběžně informovány a 

mohou tak informaci zprostředkovat rodičům. Od pondělí 27.4. byl opětovně zahájen provoz Městské knihovny. 

Městské muzeum zahájí provoz 11.5. a Klubcentrum 13.5. Činnost Klubcentra bude stále omezena nařízeným 

opatřením, kterým je stanoven maximálně povolený počet diváků. Týdenní stacionář CSP zahájí omezený provoz 

pravděpodobně 25.5. Podmínky zahájení provozu nebyly dosud příslušným ministerstvem jasně stanoveny.   



Prostřednictvím skupiny KŘ bylo distribuováno: 6.000 ks respirátorů, 64.000 ústenek, 1.700 l dezinfekce, 570 ks 

ochranných jednorázových obleků, 1.000 ks návleků na obuv, 35.100 ks jednorázových rukavic, 530 ks 

ochranných brýlí, 300 ks ochranných štítů a 1.680 rychlotestů. V tomto případě se jednalo o státní a krajské 

dodávky OOPP. 

 

Z rozpočtu města Ústí nad Orlicí bylo doposud proplaceno celkem 300.907 Kč včetně DPH. Výdaje zahrnují tyto 

nákupy: OOPP (respirátor, rouška, rukavice, ochranný štít) 77.051 Kč, dezinfekce 183.121 Kč, 5 ks stojanů na 

dezinfekci pro zajištění provozu úřadu UO 33.875 Kč a 20 ks dárkových velikonočních balíčků jako poděkování 

dobrovolníkům 6.860 Kč.   

 

Od samého začátku nouzového stavu jsou veškeré důležité informace veřejnosti poskytovány prostřednictvím 

webu města, Facebooku, hlášením městského rozhlasu a pomocí aplikace Mobilní Rozhlas. Vše podstatné je 

neustále aktualizováno – viz odkaz na webové adresy: 

https://www.ustinadorlici.cz/cs/koronavirus  

https://www.ustinadorlici.cz/cs/udalosti 

 

S ohledem na mimořádná opatření související s nouzovým stavem byla bez náhrady zrušena Kocianova 

houslová soutěž, hudební festival Kocianovo Ústí a městské slavnosti Město v pohybu.    

 

V průběhu nouzového stavu skupina krizového řízení úzce spolupracovala s oblastním spolkem Českého 

červeného kříže, využívala činnosti dobrovolníků z řad veřejnosti a členů SDH Černovír, Ústí nad Orlicí, Hylváty 

a Knapovec.  

 

Pracovní skupina krizového řízení se v rámci své vnitřní diskuse shodla na možné formě poděkování všem, kteří 

stojí po celou dobu nouzového stavu v tzv. „první linii“. Návrh předloží k projednání radě a zastupitelstvu po 

ukončení nouzového stavu.                

 

 

 

 

 

Za pracovní skupinu krizového řízení a s využitím podkladů Ing. Nykodýma vypracoval: 

Petr Hájek, starosta města 

5. 5. 2020 

https://www.ustinadorlici.cz/cs/koronavirus
https://www.ustinadorlici.cz/cs/udalosti

