
   

 

 

 

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

VÝSTUP 
z jednání Krizového štábu hl. m. Prahy  

KŠ HMP 04/2020  

ze dne 17. 3. 2020  

I. Krizový štáb hl. m. Prahy informoval o neochotě vytipovaných nemocnic pro umístění 

stacionárních odběrových míst. Čtyři stacionární odběrová místa budou umístěna v těchto 

lokalitách: 

1. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 

2. Strahovský stadion (Zátopkova ulice) – začátek ulice 

3. Průmyslový palác (Výstaviště) – plocha před vstupem 

4. Žluté lázně (Podolí) - parkoviště 

II. Krizový štáb hl. m. Prahy doporučuje veřejnosti na území hl. m. Prahy užívat ochranné 

prostředky dýchacích cest (respirátory, roušky, šátky, šály apod.) při vstupu a pobytu  

v úředních budovách, služebnách Policie ČR a Městské policie hl. m. Prahy a dalších 

vnitřních veřejně přístupných prostorách (zejména zařízení zdravotních a sociálních 

služeb, supermarkety, nádraží, apod.). 

III. Krizový štáb hl. m. Prahy doporučuje městským částem, aby zmapovaly potřeby všech 

seniorů na území své městské části a zajistily informování seniorů o lince  

800 160 166, která je pro tyto požadavky určena. A současně vyzývá poskytovatele 

sociálních služeb, aby spolupracovali s odborem sociálních věcí Magistrátu hl. m. Prahy. 

IV. Krizový štáb hl. m. Prahy vzal na vědomí informaci o zajišťování nezbytné péče o děti od 

3 do 10 let na území hl. m. Prahy, která je v řešení a konstatoval, že Magistrát hl. m. Prahy 

shromáždí tyto informace a dále požádá úřady městských částí o jejich zabezpečení.  

Hl. m. Praha je v kontaktu s vybranými zaměstnavateli prostřednictvím odboru školství, 

mládeže a sportu Magistrátu hl. m. Prahy. 

V. Krizový štáb hl. m. Prahy konstatoval, že do zajišťování nezbytné péče o děti  

od 3 do 10 let na území hl. m. Prahy bude zařazen také pro Dopravní podnik hl. m. Prahy. 
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VI. Krizový štáb hl. m. Prahy konstatoval, že vozidla společnosti Eltodo a.s. v současné době 

slouží pouze ke shromažďování statistických údajů. 

VII. Krizový štáb hl. m. Prahy souhlasí s nákupem dezinfekčních prostředků, Dopravním 

podnikem hl. m. Prahy, a. s., za účelem operativní dezinfekce dopravních prostředků  

a veřejných i neveřejných prostor a dále nákupem osobních ochranných prostředků pro 

ochranu zaměstnanců, a to postupem dle ustanovení § 29 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mimo zadávací řízení.  

VIII. Krizový štáb hl. m. Prahy vzal na vědomí informace o většinovém dodržování Nařízení  

č. j.: MHMP 455992/2020 k zákazu vstupu, pobytu a pohybu cestujících ve všech 

prostředcích městské hromadné dopravy na území hl. m. Prahy bez ochranných 

prostředků dýchacích cest, občany hl. m. Prahy. 

IX. Krizový štáb hl. m. Prahy apeluje na Vládu ČR, aby stát zajistil dostatek osobních 

ochranných prostředků a desinfekce pro činnost kraje. 

 

 

 

 

 

MUDr. Zdeněk Hřib 

předseda Krizového štábu hl. m. Prahy 

 

 

JUDr. Markéta Štalmachová 

tajemnice Krizového štábu hl. m. Prahy 


