Městský úřad Přeštice
Kancelář starosty
Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE SPIS. ZNAČKA:
NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:

KS-PERsinal-66/2020-ALZ
PR-KS-ALZ/22421/2020

VYŘIZUJE:
TELEFON:
E-MAIL:

Zdeňka Alblová
379304402
alblova@prestice-mesto.cz

DATUM:

31.03.2020

Nařízení tajemnice Městského úřadu Přeštice
k zajištění chodu úřadu a potřebných činností členů pracovních skupin krizového štábu v době
vyhlášeného nouzového stavu pro území České republiky
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, o bezpečnosti České republiky
z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako
SARS-CoV-2) na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6
zákona č. 240/2000 S., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve
znění pozdějších předpisů. Usnesení vlády č. 348 ze dne 30. března 2020 o vydání některých
mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, tajemnice Městské úřadu Přeštice Ing.
Zdeňka Alblová
nařizuje
s účinností ode dne 1. dubna od 0:00 hodin do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hodin
1. V době účinnosti tohoto nařízení úřední dny a hodiny takto:
pondělí od 14:00 hod. do 17:00 hod
středa od 9:00 hod. do 12:00 hod
Mimo tyto úřední hodiny budou všechny budovy městského úřadu pro veřejnost
uzavřeny.
2. Omezení osobního kontaktu zaměstnanců s klienty/veřejností na nezbytně nutnou
dobu:
- nahrazení osobního kontaktu písemným, elektronickým či telefonickým
kontaktem, ve všech případech, kdy je to možné, a to včetně kontaktu s ostatními
zaměstnanci městského úřadu Přeštice (města)

Tel.: 379 304 555
E-mail: podatelna@prestice-mesto.cz

Úřední
hodiny

Pondělí 7:30 – 12:00, 13:00 – 17:30 hod.
Středa 7:30 – 12:00, 13:00 – 17:00 hod.

www.prestice-mesto.cz
datová schránka: hcpbx62

- příjmem veškerých dokumentů od klientů/veřejnosti pouze prostřednictvím
pracoviště podatelny – recepce městského úřadu v Husově ulici 465 v Přešticích,
elektronicky- podatelna@prestice-mesto.cz
poštovní schránka -budova radnice, Masarykovo nám. 107 v Přešticích

3. Zaměstnanci městského úřadu zařazeni do pracovních skupin krizového štábu,
jsou povinni v době účinnosti tohoto nařízení plnit přednostně úkoly zadané
vedoucími pracovních skupin krizového štábu.
4. Vedoucí odborů a oddělení městského úřadu zajistní nezbytný chod svých útvarů
zaměstnanci, kteří nejsou zařazeni do pracovních skupin krizového štábu

Ing. Zdeňka Alblová,v.r.
Tajemnice MěěÚ Přeštie
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