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Přehled usnesení rady m ěsta dle čísel ze dne: 13.03.2020  
  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název zn.předkl.  

03452/RMm1822/7 RM_M 0 Schválení programu 7. mimořádné schůze rady 
města konané dne 13.03.2020 

35 

03453/RMm1822/7 RM_M 1 Mimořádná opatření k ochraně obyvatelstva 
a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření 
onemocnění COVID-19 v souvislosti s usnesením 
vlády o přijetí krizového opatření ze dne 
12.03.2020 č. 199 

28 
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RM_M 0 
Schválení programu 7. mimo řádné sch ůze rady m ěsta konané dne 
13.03.2020 
  
Usnesení číslo: 03452/RMm1822/7 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

program 7. mimořádné schůze rady města konané dne 13.03.2020 

  
 

RM_M 1 
Mimo řádná opat ření k ochran ě obyvatelstva a prevenci nebezpe čí 
vzniku a rozší ření onemocn ění COVID-19 v souvislosti s usnesením 
vlády o p řijetí krizového opat ření ze dne 12.03.2020 č. 199 
  
Usnesení číslo: 03453/RMm1822/7 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) ruší 
  

usnesení č. 03451/RMm1822/6 ze dne 11.03.2020 v bodech 1) - 6) a 9) 

  
2) vyzývá 
  

obchodní společnosti s majetkovou účastí statutárního města Ostrava, aby v souvislosti 
s Usnesením vlády ČR ze dne 12.03.2020 č. 199 o přijetí krizového opatření v záležitosti 
výskytu epidemie COVID-19 nad rámec těchto opatření upustily od přípravy a faktického 
konání jakékoliv akce či shromáždění specifikovaných v mimořádném opatření Ministerstva 
zdravotnictví ČR, které předpokládá osobní přítomnost 30 osob a více ve stejný čas, 
a to s účinností prozatím do 15.04.2020 dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

příspěvkovým organizacím zřízeným statutárním městem Ostrava, aby v souvislosti 
s Usnesením vlády ČR ze dne 12.03.2020 č. 199 o přijetí krizového opatření v záležitosti 
výskytu epidemie COVID-19 nad rámec těchto opatření upustily od přípravy a faktického 
konání jakékoliv akce či shromáždění, specifikovaných v mimořádném opatření Ministerstva 
zdravotnictví ČR, které předpokládá osobní přítomnost 30 osob a více a to s účinností prozatím 
do 15.04.2020, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 
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4) konstatuje, že 
  

obchodní společnosti s majetkovou účastí města a příspěvkové organizace zřízené městem 
mohou provozovat venkovní sportovní zařízení spolu s nezbytným přístupem k toaletám 

  
5) vyzývá 
  

městské obvody statutárního města Ostrava, aby samy a také ve vztahu k příspěvkovým 
organizacím zřízeným zastupitelstvem městského obvodu přijaly usnesení v intencích bodu 3) 
a 4) tohoto usnesení 

  
6) vyzývá 
  

obchodní společnosti s majetkovou účastí města, příspěvkové organizace zřízené městem, 
městské obvody a příspěvkové organizace zřízené městskými obvody, aby dbali na plnění 
Usnesení vlády ČR ze dne 12.03.2020 č. 199 o přijetí krizového opatření koncovými uživateli, 
kterým poskytují majetek do užívání 

  
7) konstatuje 
  

že opatření dle jednotlivých bodů tohoto usnesení se netýkají individuálních návštěv Zoologické 
a botanické zahrady, příspěvková organizace, za podmínky přijetí organizačních opatření 
za  účelem 

a)  uzavření vnitřních prostor pavilonů a expozic, 

b)  zamezení hromadění osob a 

c)  zamezení přímého kontaktu se zvířaty  

  
8) doporučuje 
  

městským obvodům ponechat v provozu mateřské školy, jejímiž jsou zřizovateli 

  
9) ruší 
  

pracovní seminář Zastupitelstva města Ostravy svolaný na 30.03.2020 
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10) konstatuje, že 
  

opatření se netýkají provozu MMO a všech činností vykonávaných v rámci samostatné 
i přenesené působnosti v rámci ORP Ostrava s těmito výjimkami: 

a) odbor vnitřních věcí, odbor dopravně správních činností a živnostenský úřad, kde bude 
s účinností prozatím do 15.04.2020 styk s veřejností realizován pouze se subjekty objednanými 
prostřednictvím portálu elektronického objednávkového systému 

b) odborem vnitřních věcí s účinností prozatím do 15.04.2020 nebude zajišťována mobilní 
služba pořizování občanských průkazů mimo vyhrazená pracoviště Magistrátu města Ostravy 

c)  odborem dopravně správních činností s účinnosti prozatím do 15.04.2020 nebudou 
realizovány praktické zkoušky za účelem získání řidičského oprávnění 

 


