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 MĚSTSKÉHO ÚŘADU PODĚBRADY
od 1. 3. do 21. 3. 2021
V souvislosti s usnesení Vlády ČR č. 196 ze dne 26. února 2021, 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, dále v rozsahu usnesení Vlády ČR č.
199 ze dne 26. února 2021, kterým ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby v rámci
všech svých pracovišť zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu, upravuji provoz
MěÚ Poděbrady od 1. března do 21. března 2021 následovně:

úřední hodiny stanovuji v následujících dnech a hodinách
PONDĚLÍ a STŘEDA 8:00 - 11:00 a 14:00 – 17:00.
Uvedené úřední hodiny platí i pro provoz podatelny úřadu v budově radnice, Jiřího náměstí 20/I.
Provozní hodiny pokladen s přihlédnutím ke splatnosti poplatků i omezení stanovuji následovně
POKLADNA uvnitř budovy radnice, Jiřího náměstí 20/I
PONDĚLÍ a STŘEDA 8:00 - 11:00 a 14:00 – 17:00
POKLADNA v budově „Pentagon“ – přízemí, vstup
PONDĚLÍ 8:00 - 11:00 a 14:00 – 17:00
ÚTERÝ
8:00 - 11:00
STŘEDA 8:00 - 11:00 a 14:00 – 17:00
ČTVRTEK 8:00 - 11:00
PÁTEK
uzavřena

V ostatních dnech a hodinách zůstává v rozsahu krizového opatření
Vlády ČR, z důvodu přetrvávající nepříznivé epidemické situace,
městský úřad pro veřejnost uzavřen.
Stejným způsobem bude omezen i provoz na kontaktním místě Czech POINT v obou budovách úřadu.
Prosím 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. V případě personálního oslabení provozu agend úřadu z epidemických důvodů může dojít
k dočasnému uzavření pracoviště nebo k omezení služeb.
Žádám 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.
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 7:00-13:30 hodin.
Vážení občané, děkujeme Vám za pochopení.

