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

PROVOZ MĚSTSKÉHO ÚŘADU PODĚBRADY
od 15. 2. do 28. 2. 2021
V souvislosti s usnesením Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 125, o vyhlášení
nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním
výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky od 15. února 2021 na
dobu 14 dnů a s usnesením Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 128, o přijetí krizového
opatření, upravuji provoz MěÚ Poděbrady od 15. února 2021 následovně:

úřední hodiny stanovuji v následujících dnech a hodinách
PONDĚLÍ a STŘEDA 8:00 - 17:00.
Provozní doba podatelny úřadu v budově radnice, Jiřího náměstí 20/I
Pondělí a středa 7,00 – 17,00
Úterý a čtvrtek 7,00 – 15,00
Pátek 7,00 – 14,00 hodin
Provozní doba pokladny v budově radnice, Jiřího náměstí 20/I
Pondělí a středa 8,00 – 17,00
Úterý a čtvrtek 8,00-12,00; 12,30-14,30
Pátek 8,00-12,00; 12,30-14,00 hodin
Provozní doba pokladny v budově u nádraží, nám. T.G. Masaryka 1130/18 –
přízemí, vstup
Pondělí a středa 8,00 – 12,00; 12,30-17,00
Úterý, čtvrtek a pátek 8,00-11,00 hodin.

Žádáme občany, aby zvážili naléhavost vyřízení úřední záležitosti, případně odložení osobní návštěvy
úřadu. Pokud je návštěva nutná, maximálně využijte rezervační systém města na agendách, ve kterých
je zaveden, zejména u tzv. přepážkových agend. 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, používejte tuto dezinfekci na ruce při vstupu do budov a dále dodržujte
přiměřený odstup od jiných klientů.
Vážení občané, děkujeme Vám za pochopení.
V Poděbradech, 15.2.2021
PhDr. Tomáš Růžička, v.r.
tajemník městského úřadu

