Městský úřad Přeštice
tajemnice Městského úřadu Přeštice
Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice

OZNÁMENÍ OBČANŮM
- provoz Městského úřadu Přeštice
Na základě mimořádného opatření MZ ČR č.j. MZDR 15757/2020-3/MIN/KAN ze dne 9.
dubna 2020 stanovuji s účinností ode dne 20. dubna 2020 provoz MěÚ Přeštice takto:

1. Úřední hodiny:
Pondělí
Středa
Čtvrtek

7.30 – 12.00
7.30 – 12.00
8.00 – 12.00 *

13.00 – 17.30 hodin
13.00 – 17.00 hodin
pracoviště občanských průkazů a cestovních dokladů
pracoviště evidence vozidel a evidence řidičů -

Mimo tyto úřední hodiny budou všechny budovy městského úřadu pro veřejnost
uzavřeny.
* Přístupnost pracoviště občanských průkazů a cestovních dokladů v Husově ulici
bude zajištěna prostřednictvím recepce.
* Přístupnost pracoviště evidence vozidel a evidence řidičů na radnici bude zajištěna
pouze hlavním vchodem z Masarykova náměstí a přímo vstupem na pracoviště EV a EŘ.

2. Kontakty :
Recepce:
Podatelna :

379 304 555 recepce@prestice-mesto.cz
379 304 502,379 304 444
podatelna@prestice-mesto.cz
www.prestice-mesto.cz

Webové stránky :

3. Omezení osobního kontaktu
Žádám veřejnost o omezení osobního kontaktu se zaměstnanci MěÚ 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

- podání činit 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
- využívání objednávkového-rezervačního systému na pracovištích občanských
průkazů, cestovních dokladů, evidence vozidel a evidence řidičů
- využívání možnosti předem kontaktovat daného zaměstnance MěÚ, před návštěvou
úřadu
https://www.prestice-mesto.cz/mestsky-urad/struktura-uradu/kontakty-na-zamestnance/

4. Dodržování bezpečnostních opatření
Vstup do budovy MěÚ Přeštice bude umožněn klientovi za podmínek
- použití ochranných prostředků dýchacích cest (rouška, respirátor, ústenka,
šátek, šál nebo jiný prostředek, který brání šíření kapének)
- použití desinfekčních prostředků ve vstupu do budovy (na pracovišti)
Pohyb v prostorách budov MěÚ Přeštice
- dodržování odstupu 2 metry mezi osobami

Děkuji občanům za dodržování všech opatření 

Ing. Zdeňka Alblová v.r.
tajemnice MěÚ Přeštice
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