Vážení spoluobčané,
v souvislosti s realizací mimořádného opatření ze dne 9. dubna 2020 č. 399 a s ohledem na
přetrvávající rizika nákazy nás všech Vás chci, jako starosta města požádat a vyzvat k omezení
návštěv našeho úřadu.
Všechna nařízení jednotlivých ministerstev nám stále doporučují minimalizovat počet našich úředníků
na pracovištích, a tak snížit nebezpečí. Současně máme jednoznačné pokyny minimalizovat i počty
Vás, občanů, ve smyslu shromažďování v objektech a současně obnovit svou činnost tak, abyste mohli
využít služeb městského úřadu k zajištění Vašich úředních záležitostí.
Bez Vaší pomoci a spolupráce jen těžko zvládneme dostát všem těmto požadavkům.
Prosím zvažte, zda v příštích dnech jsou některá „razítka“ opravdu pro Vás životně důležitá.
Veškerá následující opatření a omezení jsou v souladu se zákony či nařízeními jednotlivých vyšších
orgánů státní správy.
K platnosti dokladů: Po dobu nouzového stavu zůstávají v platnosti doklady (OP, ŘP), jimž skončila
platnost během nouzového stavu. Není tedy nezbytně nutné žádat ihned o nový doklad.
Fungování našeho městského úřadu je následující: Vstup do budov bude umožněn pouze s rouškou
nebo jiným zakrytím úst a nosu (šátek, šála).
Je nezbytně nutné se dopředu objednat telefonicky nebo e-mailem, aby nedocházelo ke zbytečným
rizikovým situacím, nedorozuměním a k větší koncentraci lidí v čekacích prostorech úřadu.
Od 20. dubna 2020 včetně platí následující úřední hodiny městského úřadu:

Pondělí

8:00 – 11:30

12:30 – 17:00

Středa

8:00 – 11:30

12:30 – 17:00

Před návštěvou jednotlivých pracovišť je nutné kontaktovat příslušného úředníka, se kterým
máte předem domluvené jednání, a to z důvodů otevření, respektive vpuštění do budovy
městského úřadu. Telefonní seznam najdete na webu města – kontakty.
V OSTATNÍCH DNECH JE ÚŘAD PRO VEŘEJNOST UZAVŘEN.

Pracoviště POKLADNA, PODATELNA – přízemí budovy MÚ - vchod od
pošty – viz níže uvedená provozní doba
Pondělí

8:00 – 11:30

13:00 – 16:30

Úterý

8:00 – 11:30

Středa

8:00 – 11:30

Čtvrtek

8:00 – 11:30

----

Pátek

8:00 – 11:30

----

---

13:00 – 16:30

Před návštěvou pracoviště CzechPOINT je nutné volat linku 412 589 805 to z důvodů otevření,
respektive vpuštění do budovy městského úřadu. Službu CzechPOINT, včetně ověřování listin a
podpisů zajišťuje také pobočka České pošty, s.p. Benešov nad Ploučnicí

Vážení, chci Vás ještě jednou požádat, zda byste před svou návštěvou úřadu, předem
konzultovali svou záležitost a návštěvu na jednotlivých telefonních číslech s příslušnými
pracovníky MÚ.

Děkuji za trpělivost a vzájemnou ohleduplnost.

Pavel Urx, starosta města

