
   

 

 

 

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

VÝSTUP 
ze zasedání Krizového štábu hl. m. Prahy  

KŠ HMP 3/2022  

ze dne 22. 3. 2022  

I. Krizový štáb hl. m. Prahy přijal informace o aktuální situaci v Krajském asistenčním 

centru pomoci Ukrajině od plk. Ing. Luďka Prudila, ředitele Hasičského záchranného 

sboru hl. m. Prahy. 

II. Krizový štáb hl. m. Prahy bere na vědomí, že Krajské asistenční centrum pomoci 

Ukrajině bude možné provozovat v Kongresovém centru Praha do 14. 4. 2022 do 12:00. 

III. Krizový štáb hl. m. Prahy v návaznosti na bod II. doporučuje nejpozději 14. 4. 2022 

přesun Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině do prostor bývalé Komerční 

banky na nám. OSN 844, Praha 9. 

IV. Krizový štáb hl. m. Prahy žádá Radu hlavního města Prahy, aby prověřila a následně 

právně konformním způsobem zajistila (v podmínkách ustanovení § 68 odst. 2 písmene 

g) zákona o hlavním městě Praze) zapojení příspěvkových organizací zřízených hlavním 

městem Prahou do humanitární pomoci. 

V. Krizový štáb hl. m. Prahy bere na vědomí datum 9. 4. 2022 jako termín ukončení 

dodávek potravin z potravinové banky pro Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině, 

Hlavní nádraží, Florenc a Václavské náměstí 62. 

VI. Krizový štáb hl. m. Prahy žádá Mgr. Milenu Johnovou, radní pro oblast sociální politiky 

a zdravotnictví, předložit Radě hl. m. Prahy návrh na uvolnění finančních prostředků 

pro neziskový sektor, zejména pro odměňování tlumočníků a dalších pracovníků řešící 

migrační vlnu velkého rozsahu primárně v Krajském asistenčním centru pomoci 

Ukrajině, na Hlavním nádraží, Florenci a na Václavském náměstí 62. 

VII. Krizový štáb hl. m. Prahy žádá odbor bezpečnosti Magistrátu hl. m. Prahy předložit 

Radě hl. m. Prahy návrh stanovující výši příspěvku hl. m. Prahy na zajištění nouzového 

ubytování na území hl. m. Prahy ve výši až 140 Kč na osobu za noc navíc ke státem 

garantovaným 250 Kč. 
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VIII. Krizový štáb hl. m. Prahy žádá Ústřední krizový štáb o informaci, jak postupovat 

v případě potřeby zdravotní izolace osob se specifickými riziky (např. Covid19, TBC). 

 

 

MUDr. Zdeněk Hřib 

předseda Krizového štábu hl. m. Prahy 

 

 

 

JUDr. Markéta Štalmachová 

tajemnice Krizového štábu hl. m. Prahy 


