
Městský úřad Železný Brod 
  

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ 

OMEZENÍ PROVOZU MĚSTSKÉHO ÚŘADU 
 

 

V návaznosti na usnesení vlády České republiky č. 1373 ze dne 22. prosince 2020 (č. 593/2020 Sb.) o 
prodloužení nouzového stavu vyhlášeného vládou České republiky pod č. 391/2020 Sb. v souladu s čl. 5 a 
6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, a § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 
240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a usnesení vlády č. 1379 ze dne 23. 12. 2020 (č. 599/2020 Sb.) tajemník Městského úřadu 
Železný Brod rozhodl o přijetí tohoto opatření:  

s účinností ode dne 5. ledna 2021 od 0:00 hodin do dne 22. ledna 2021 do 23:59 hodin:  

I. Omezení osobního kontaktu úředních osob s adresáty veřejné správy (s žadateli, s jinými účastníky 
správních řízení) a dalšími externími osobami (dále jen „klienti/veřejnost“) na nezbytně nutnou 
úroveň: 

a) Upřednostňuje se písemný, elektronický či telefonický kontakt. Vždy, kdy je to možné, se využije 
elektronická komunikace. 

• 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.  

b) Příjmem veškerých dokumentů od klientů/veřejnosti pouze prostřednictvím pracoviště podatelny 
(1. patro budovy A městského úřadu). 

Písemnosti, jejichž podání není třeba potvrdit, vkládejte do poštovní schránky u vstupu do budovy 
A městského úřadu (náměstí 3. května 1 Železný Brod - radnice). 

c) Osobní kontakt klientům/veřejnosti bude umožněn pouze v úředních hodinách dle čl. II. 

II. Úředních hodiny:  

Pondělí  od 8:00 do 13:00  
Středa  od 12:00 do 17:00 

Zvažte, zda je Vaše návštěva na úřadu nezbytná. Doporučujeme předem kontaktovat příslušné 
pracoviště (telefonicky, e-mailem), popř. se dotázat přes podatelnu (483 333 911). Zjistíte, zda je 
osobní návštěva třeba a domluvíte si čas návštěvy.  

Toto omezení se neuplatní v případě, kdy byl klientovi předem potvrzen termín k dostavení se na 
pracoviště městského úřadu. 

https://www.zeleznybrod.cz/cz/obcan/mestsky-urad/elektronicky-urad/
https://www.zeleznybrod.cz/cz/obcan/mestsky-urad/elektronicky-urad/
http://www.zeleznybrod.cz/cz/obcan/mestsky-urad/kontakty.
http://www.zeleznybrod.cz/cz/obcan/mestsky-urad/kontakty.


 

III. Vstup do úředních budov je možný pouze v nejnutnějších případech a na nezbytně dlouhou dobu při 
dodržení organizačních a hygienických opatření a dle pokynů pracovníků městského úřadu.  

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. 

Při vstupu dodržujte základní hygienická pravidla: 

▪ 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 apod.). 
▪ Zachovávejte rozestupy minimálně 2m.  
▪ Do kanceláří vstupujte na vyzvání. 

 

V Železném Brodě dne 4. 1. 2020 

 
 
 
 
 
Mgr. Josef Haas 
tajemník městského úřadu 


