Město Poděbrady
Městský úřad
tajemník

Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
tel. 325 600 201, fax 325 614 486, e-mail: ruzicka@mesto-podebrady.cz

OMEZENÍ PROVOZU ODBORU DOPRAVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU
PODĚBRADY
od 2. 2. do odvolání
z provozních důvodů v důsledku epidemické situace je uzavřena agenda
evidence (registr) vozidel Odboru dopravy Městského úřadu Poděbrady.
Agenda evidence řidičů zůstává v provozu.
Žadatelé o úkony na registru vozidel, kteří jsou přihlášeni prostřednictvím internetu a zanechali
na sebe kontakt, budou v nebližší možné době informováni o náhradním termínu pracovníky
odboru dopravy.
Žadatelům, kteří potřebují v nebližší době využít služeb agendy evidence vozidel, doporučujeme
využít služeb dalších úřadů, neboť místní příslušnost je pro tyto služby rozvolněna (neplatí pro
depozit vozidel).
Nejbližší úřady: Mladá Boleslav, Lysá nad Labem, Nymburk, Český Brod, Kolín, Kutná Hora,
Přelouč a další. Doporučujeme Vám si předem ověřit aktuální systém objednávání a úřední
hodiny agendy evidence vozidel na Vámi vybraném úřadu.
Předpokládáme uzavření agendy v rozmezí deseti kalendářních dnů. Pokud se provozní důvody
změní, budeme veřejnost bezodkladně informovat. Sledujte proto úřední desku, webové stránky
města a další informační kanály.
Prosíme občany, aby upřednostňovali bezhotovostní platby před platbou v hotovosti na
pokladnách. Informace o bezhotovostních platbách naleznete na webových stránkách města
v aktualitách na titulní stránce.
Žádáme občany, aby v době nouzového stavu zvážili naléhavost vyřízení úřední záležitosti,
případně odložení osobní návštěvy úřadu. Se svými dotazy se obracejte na zaměstnance úřadu
především písemným podáním, telefonicky, emailem, datovou zprávou, pokud není Vaše osobní
návštěva opravdu nutná.
U vstupu do budov i na jednotlivých pracovištích v obou budovách MěÚ jsou umístěny zásobníky
s dezinfekčním prostředkem, prosím, používejte tuto dezinfekci na ruce při vstupu do budov a
dále dodržujte přiměřený odstup od jiných klientů. Chraňte se navzájem.
Městský úřad v Poděbradech zřídil informační tel. linku 325 600 211, na které je možno
získat informace o provozu úřadu. Informační linka je pro Vás dostupná v době:
pondělí 7:00-17:00; úterý 7:00-15:00; středa 7:00-17:00; čtvrtek 7:00-15:00; pátek 7:00-14:00
hodin.
Vážení občané, děkujeme Vám za pochopení.

V Poděbradech, 2. února 2021

PhDr. Tomáš Růžička, v. r.
tajemník městského úřadu

