
   

 

 

 

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

VÝSTUP 
z jednání Krizového štábu hl. m. Prahy  

KŠ HMP 05/2020  

ze dne 19. 3. 2020  

I. Krizový štáb hl. m. Prahy byl informován o přípravě organizaci tří stacionárních 

odběrových míst Městskou poliklinikou Praha a apeluje na Vládu ČR, aby vytvořila 

slibovanou metodiku k odběrovým místům. 

 spuštění odběrového místa je možné v Areálu Výstaviště v příštím týdnu, pokud budou 

ze strany státu zajištěny osobní ochranné prostředky a splněny další podmínky (vč. 

potvrzení informace o bezplatnosti odběrů). 

II. Krizový štáb hl. m. Prahy byl informován o organizaci nezbytné péče o děti ve věku  

od 3 do 10 let. 

1. probíhá sběr informací od zaměstnavatelů,  

2. od pondělí bude spuštěna první skupina, 

3. aktualizována příloha Nařízení primátora ze dne 16. 3. 2020. 

III. Krizový štáb hl. m. Prahy vyžaduje, aby byla primátorovi hl. m. Prahy umožněna účast 

na jednání Ústředního krizového štábu. 

IV. Krizový štáb hl. m. Prahy apeluje na Vládu ČR, aby Nařízení Vlády ČR č. 249 ze dne  

18. března 2020 bylo rozšířeno, tak aby se vyhrazená doba vztahovala i na osoby 

s oslabenou imunitou.  

V. Krizový štáb hl. m. Prahy vyzývá Vládu ČR, aby dodala potřebné množství osobních 

ochranných prostředků pro činnost kraje i veřejnost. 

VI. Krizový štáb hl. m. Prahy upozorňuje na absolutní nedostatek osobních ochranných 

prostředků avizovaných ze strany státu, proto apeluje na poskytovatele zdravotní  

i sociální péče na území hl. m. Prahy, aby vyčkali na další pokyny.  
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VII. Krizový štáb hl. m. Prahy souhlasí s úpravou provozu vlakových spojů dle nižší 

vytíženosti. Apeluje na Středočeský kraj, aby v tomto duchu zahájil komunikaci  

s ROPID. 

VIII. Krizový štáb hl. m. Prahy doporučil městu zakoupení 4 ks speciálního přístroje 

„Fogátor“ pro operační střediska složek integrovaného záchranného systému  

a Městskou policii hl. m. Prahy. 

 

IX. Krizový štáb hl. m. Prahy vzal na vědomí informaci o možných opatřeních uvnitř 

Městské policie hl. m. Prahy.  

X. Krizový štáb hl. m. Prahy vzal na vědomí sérii připravovaných opatření v gesci radní 

Johnové k problematice lidí bez domova a drogově závislých. 

XI. Krizový štáb hl. m. Prahy děkuje všem zaměstnancům Magistrátu hl. m. Prahy, 

strojvůdcům a řidičům Dopravního podniku hl. m. Prahy, složkám integrovaného 

záchranného systému, zdravotnickým a sociálním zařízením za pomoc při boji 

s koronavirem COVID-19. 

XII. Krizový štáb hl. m. Prahy děkuje všem občanům za zapojení do boje s koronavirem 

COVID-19. 

 

 

MUDr. Zdeněk Hřib 

předseda Krizového štábu hl. m. Prahy 

 

 

JUDr. Markéta Štalmachová 

tajemnice Krizového štábu hl. m. Prahy 


