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Rada města Červený Kostelec 

 

Usnesení z 8. jednání  

Rady města Červený Kostelec  konané dne 16.3.2020   

 
 

R-2020/8/1 - 8. Rada města Červený Kostelec 16.3.2020 

Projednání  mimořádných kr izových opatření  v lády České republ iky vydaných sbírkou 
zákonů č . 84/2020,  85/2020, 86/2020,  87/2020, 88/2020,  89/2020 a 90/2020 ze dne 15. 
března 2020, vztahuj íc ích se k ohrožení  zdraví v souv is los t i  s  prokázáním výskytu 
koronav iru /označovaným jako SARS CoV -2/  na území České republ iky.  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace o mimořádných krizových opatření vlády České republiky vydaných sbírkou zákonů č. 
84/2020, 85/2020, 86/2020, 87/2020, 88/2020, 89/2020 a 90/2020 ze dne 15. března 2020, 
vztahujících se k ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaným jako 
SARS CoV-2/ na území České republiky. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   schva lu je  

1.  uzavření Mateřských škol zřízených městem Červený Kostelec od 17. března 2020 do odvolání. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  uzavření Sběrného dvora v Řehákově ulici od 17. března 2020 do odvolání. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I I .   uk ládá  
1.  tajemníkovi 

1.1.  provést krizová opatření dle usnesení vlády České republiky vydané sbírkou zákonů č. 
87/2020 ze dne 15. března 2020. 

Termín: ihned 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

IV .   doporuču je  

důrazně všem občanům, zejména seniorům, nosit na místa, kde by mohlo dojít ke kontaktu s jinými 
lidmi, ústní roušku. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

V.   vyzývá  

všechny šikovné občany k domácímu šití ústních roušek. Mnoho návodů je dostupných na youtube. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 
 

 

 
 
 

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 
osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. 
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