
 

 

 

 

 

Organiza ční opat ření 
Tajemnice Městského úřadu Šluknov v souvislosti  

s epidemiologickou situací v ČR spojenou s rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeným 
novým koronavirem SARS-CoV-2 a dle úkolů uložených usnesením vlády České republiky  

č. 994, ze dne 8. října 2020, o přijetí krizového opatření a v souladu s usnesením  
Rady města Šluknov č. 3/55R/2020  vydává  

ROZHODNUTÍ  

o dočasném omezení ú ředních hodin M ěstského ú řadu Šluknov a úprav ě způsobu 
vyřizování podání a omezení osobního kontaktu s klient y a chodu ú řadu.  

S ohledem na usnesení vlády č. 994 ze dne 8. října 2020 budou budovy m ěstského ú řadu 
s účinností od 12. října 2020 od 00:00 hodin do dne 25. října 2020 do 23:59 hodin  
pro ve řejnost uzav řeny mimo stanovené ú řední hodiny a vyjma p řípadů, kdy byl 
klientovi p ředem potvrzen termín k dostavení se na pracovišt ě úřadu. V takovém 
případě budou klienti vpušt ěni do budovy pouze s rouškou nebo jinou vhodnou 
ochranou dýchacích cest a podstoupí desinfekci a bu dou dodržovat rozestupy.  

 

Úřední hodiny se stanovují v tomto rozsahu: 

pond ělí 09:00 - 11:00 a 13:00 - 16:00 hod.  

středa 09:00 - 11:00 a 13:00 - 16:00 hod. 

Doporučuje se využívat písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním 
ve všech případech, kdy je to možné.  

Příjem veškerých dokumentů od klientů bude prováděn pouze prostřednictvím pracoviště 
podatelny na recepci úřadu. 

Zaměstnanci úřadu omezí vzájemný styk na nezbytně nutnou míru, upřednostní se 
elektronická komunikace, dále omezí kontakt se zaměstnanci jiných orgánů a institucí. Kontakt 
s jinými orgány a institucemi bude v jiné než elektronické formě uskutečněn pouze 
s předchozím souhlasem tajemníka. Pro telefonní a emailový kontakt jsou k dispozici kontakty 
zaměstnanců na internetových stránkách města a na vstupu do budovy městského úřadu. 

Ve Šluknově dne 12.10.2020 

 
Ing. Eva Baboráková, v. r. 
tajemnice 


