OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ ÚŘEDNÍCH
HODIN
V souvislosti s Usnesením vlády České republiky o přijetí krizového
opatření se mění úřední hodiny MěÚ Šluknov od 12.10.2020 takto:

Pondělí a středa
9:00 – 11:00 hod.
13:00 – 16:00 hod.
Od pondělí 10. října 2020 si můžete přijít vyřídit úřední záležitosti každé pondělí
a středu vždy od 9:00 do 11:00 hodin a od 13:00 do 16:00 hodin. Mimo tyto dny
bude úřad i nadále pro veřejnost uzavřen. V souvislosti s výše uvedeným
usnesením vlády, kterým se všem orgánům veřejné moci a správním
orgánům nařizuje, aby v rámci všech svých pracovišť dodržovaly zpřísněná
hygienická pravidla provozu, je vhodné před samotnou návštěvou jednotlivých
pracovišť i v úřední dny kontaktovat příslušného úředníka telefonicky či e-mailem,
aby s návštěvou počítal a nedocházelo ke kumulaci velkého počtu osob
v prostorech městského úřadu. Všechny žádosti budou přijímány na recepci
městského úřadu, kde je vyčleněna speciální schránka.
V neúřední dny, bez předchozí domluvy, není vstup do budovy úřadu
možný.
Prosíme všechny občany, aby zvážili osobní návštěvu, a pokud jejich
záležitost snese odkladu, odložili vyřízení na pozdější dobu.
V případech, kdy to lze, se doporučuje zvolit telefonickou či e-mailovou
formu komunikace s úředníky.

Kontakty na odbory úřadu:
Recepce, podatelna
412 315 300
(příjem žádostí a podání)
Odbor vedení města
412 315 302, 412 315 305
Odbor vnitřní správy
412 315 311, 412 315 312, 412 315 313
(matrika, CzechPoint, přestupky)
Odbor sociálních věcí
412 315 370, 412 315 371, 412 315 373
Odbor rozvoje a ŽP
412 315 330, 412 315 332, 412 315 334
Odbor ekonomický
412 315 325, 412 315 321
Odbor stavební úřad
412 315 350, 412 315 351, 412 315 352
412 315 353
Více na : www.mestosluknov.cz/cz/urad-kontakty.html
Vstup do budovy bude umožněn pouze osobám se zakrytými ústy
a nosem, ať už rouškou nebo jinými prostředky, které brání šíření
kapének.
Prosíme všechny návštěvníky, aby si při vstupu do úřadu vydezinfikovali
ruce dezinfekčním prostředkem, který je k dispozici.
Je nutné dodržovat odstup od úředníků i ostatních osob zdržujících se
na úřadě nejméně 2 metry (vzdálenost označena na podlahách).
V prostorech pro veřejnost je možné opět použít dezinfekční prostředek.
Proto si Vás dovolujeme požádat o spolupráci, trpělivost a ohleduplnost.
Děkujeme za pochopení.

