
Městský úřad Železný Brod 
 
 

 

 

Mimořádné opatření – omezení úředních hodin 

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 mimořádným opatřeními Ministerstva zdravotnictví  

rozhodl o přijetí tohoto mimořádného opatření: 

I. Úředních hodiny se s výjimkami dle bodu II. a III. na všech pracovištích Městského úřadu Železný 

Brod ruší.  

II. Podatelnu je možné navštívit po předchozí telefonické dohodě v pondělí od 8:00 do 10:00 hodin a 

ve středu od 14:00 do 16:00 hodin. 

III. Návštěva ostatních agend je možná pouze v termínu domluveném telefonicky nebo e-mailem.  

Telefonický a e-mailový kontakt s městským úřadem zůstává zachován. Kontaktní telefonní čísla a e-
maily jsou zveřejněny na obou budovách městského úřadu a na www.zeleznybrod.cz. Přístup veřejnosti 
do úředních budov je možný v nezbytně nutných případech pouze po předchozím telefonickém 
objednání v nejnutnějších případech a v přísně regulovaném režimu, vč. nutnosti prokázat totožnost. 
Tyto informace jsou zveřejněny na webových stránkách města a u vstupů do úředních budov.  

Dle nařízení Ministerstva zdravotnictví č. MZDR 12745/2020-1/MIN/KAN ze dne 23. března 2020 je 
zakázán volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou mj. dle čl. I odst. 1 písm. f) cest za 
účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí. Žádáme tak občany, aby pečlivě zvážili, zda je osobní 
návštěva úřadu nezbytná k vyřízení naléhavé úřední záležitosti. 

Veškerá podání městskému úřadu lze činit dálkově, prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, 
datové schránky (ID datové schránky zbgbryd) nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem 
přes e-podatelnu epodatelna@zelbrod.cz. Písemnosti, u nichž není vyžadováno potvrzení o převzetí, je 
možné podávat prostřednictvím podací schránky u vstupu do budovy A městského úřadu (náměstí 3. 
května 1). 

Městský úřad je povinen omezit úřední hodiny a přijmou další 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 14:00 hodin dne 27. 3. 2020 do 14:00 hodin dne 3. 4. 2020. 

V Železném Brodě dne 27. 3. 2020 

 
 
Mgr. Josef Haas 
tajemník městského úřadu 
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