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

OMEZENÍ PROVOZU MĚSTSKÉHO ÚŘADU PODĚBRADY
V souvislosti s prodloužením nouzového stavu do 20. listopadu 2020, a to na základě souhlasu
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleného jejím usnesením ze dne 30. října
2020 č. 1326, bude provoz na MěÚ Poděbrady od 4. 11.2020 do 20.11.2020 následující:

Úřední hodiny se stanovují v následujících dnech a hodinách:
PONDĚLÍ a STŘEDA:

9:00 - 11:00 a 14:00 – 17:00

Uvedené úřední hodiny platí i pro provoz podatelny MěÚ v budově radnice, Jiřího nám. 20/I.

V ostatních dnech a hodinách bude MěÚ pro veřejnost uzavřen.
Stejným způsobem bude omezen i provoz na pokladnách a kontaktních místech Czechpointu v obou
budovách MěÚ.
Prosíme občany, aby upřednostňovali bezhotovostní platby před platbou v hotovosti na pokladnách.
Rezervační systém města na agendách odboru dopravy a odboru správních činností bude fungovat
v rozsahu stanovených úředních hodin (pondělí a středa). Pokud byl dosud někdo objednán pomocí
rezervačního systému na jiný čas, bude vyřízen v jím objednaném čase i mimo nově stanovené úřední
hodiny.
Vyzýváme 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 písemným podáním, telefonicky, případně emailem tam, kde není
Vaše osobní návštěva nutná. Tímto způsobem lze sjednat konkrétní čas pro vyřízení Vaší záležitosti
individuálně.
U vstupu do budov i na jednotlivých pracovištích v obou budovách MěÚ jsou umístěny zásobníky
s dezinfekčním prostředkem, prosíme, používejte tuto dezinfekci na ruce při vstupu do budov a dále
dodržujte přiměřený odstup od jiných klientů.
Městský úřad v Poděbradech zřídil informační linku na tel. 325 600 211, na které je možno získat
informace o provozu MěÚ:
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

7:00 - 17:00 hod.
7:00 - 15:00
7:00 - 17:00
7:00 - 15:00
7:00 - 14:00

Vážení občané, děkujeme vám za pochopení!
V Poděbradech, 3.11.2020
Ing. Martin Suchánek v.r.
tajemník MěÚ

