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Mimořádné opatření pro provoz městského úřadu 

Tajemník městského úřadu v návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. 3. 2020, kterým vláda 
v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro 
území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru 
(označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav a v souladu s krizovými 
opatřeními vlády a s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví  

rozhodl o přijetí tohoto mimořádného opatření. 

I. Úředních hodiny: 

Pondělí a středa od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 

- vstup do úřadu budou koordinovat úředníci tak, aby nedocházelo ke shlukování osob 
v budově 

Úterý a čtvrtek od 8:00 do 12:00  

- pouze pro předem objednané klienty (telefonicky, e-mailem) 

II. Vstup do úředních budov je možný pouze při dodržení organizačních a hygienických opatření a dle 
pokynů pracovníků městského úřadu.  

Žádáme klienty, aby podání přednostně činili písemně nebo elektronicky. Písemnosti, jejichž podání není 
třeba potvrdit, vkládejte do poštovní schránky u vstupu do budovy A městského úřadu (náměstí 3. 
května 1 - radnice). 

• Adresa pro písemnosti: Městský úřad Železný Brod, náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod 

• Elektronická podání: do datové schránky (ID datové schránky zbgbryd) nebo se zaručeným 
elektronickým podpisem přes e-podatelnu epodatelna@zelbrod.cz. Další informace 
k elektronické komunikaci na internetových stránkách. 

• Telefonní kontakty na odbory městského úřadu www.zeleznybrod.cz/cz/obcan/mestsky-
urad/kontakty 

Telefonické a e-mailové kontakty jsou dále zveřejněny na obou budovách městského úřadu.  

Před osobní návštěvou prosím telefonicky kontaktujete příslušné pracoviště. Kontakty na úřad. Zjistíte, 
zda je osobní návštěva třeba. Domluvíte si čas návštěvy. Tímto zabráníme, nebo alespoň omezíme, 
shlukování lidí na chodbách, které může přispět k šíření onemocnění COVID-19.  

Při vstupu do budovy dodržujte pokyny pracovníků městského úřadu. Přístup veřejnosti do úředních 
budov v úředních hodinách je možný v pouze nejnutnějších případech a na nezbytně dlouhou dobu. 
Vstup do budov bude probíhat v přísně regulovaném režimu, kdy bude vpuštěn pouze omezený počet 
osob ke stejné agendě. Tyto informace jsou zveřejněny na webových stránkách města a u vstupů do 
úředních budov. 

Dodržujte základní hygienická pravidla: 
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Nevstupujte na úřad v případě, že máte příznaky onemocnění, nebo jste v karanténě.   

Při vstupu do budovy úřadu použijte dezinfekci na ruce. 

Nevstupujte bez ochranných prostředků dýchacích cest (rouška, ústenka, respirátor, šátek apod.). 

Zachovávejte rozestupy, minimálně 2m.  

Do kanceláří vstupujte na vyzvání. 

Městský úřad je povinen přijmou vhodná opatření s cílem omezit přímý osobní kontakt jen na zcela 
nevyhnutelné případy a spolu s dalšími opatřeními zajistit, aby nebyla ohrožena funkčnost úřadu.  

Toto mimořádné opatření je účinné od 7:00 hodin dne 21. 4. 2020 do 14:00 hodin dne 30. 4. 2020. 

 

V Železném Brodě dne 17. 4. 2020 

 
 
Mgr. Josef Haas 
tajemník městského úřadu 


