NASTAVENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN A STYKU S VEŘEJNOSTÍ OÚ Kublov
OD 20. DUBNA 2020
Úřední hodiny se obnoví od 20. dubna 2020 v plném rozsahu tak, aby veřejnost mohla
využít jejich služeb k zajištění úředních záležitostí.
Úřední hodiny od 20.4.2020 : pondělí a středa vždy

od 8:00 do 11:30 a od 13:00 do 17:00 hod.
Obecní úřad v souladu s usnesení vlády č. 399 ze dne 9.4.2020 obnoví svou činnost ve
standardním shora uvedeném rozsahu za současného dodržování zvýšených hygienických
požadavků.
Podmínky obnovení provozu ve vztahu k veřejnosti vychází z mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví a z prostorových možností zdejšího úřadu :
Především je to dodržení podmínky omezení osobního kontaktu úředních osob s adresáty
veřejné správy (tj. s občany obce, žadateli a účastníky správních řízení) na nezbytně nutnou
úroveň; omezení kontaktů se provede zejména takto:
a) upřednostňováním písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním
kontaktem ve všech případech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění osobního
kontaktu klientům v úředních hodinách platících před vyhlášením nouzového stavu; tento
kontakt s naším úřadem je umožněn prostřednictvím tel. 311585102,
mail.: obec@kublov.cz a datové schránky ID: 8jebx58
b) při osobním kontaktu doporučujeme se dopředu s úřadem spojit telefonicky k
dojednání času návštěvy, aby nedocházelo k nadbytečnému setkávání občanů při čekání
na vyřízení jejich požadavků.
Při návštěvě úřadu je stanoveno :


Dodržovat odstupu mezi osobami alespoň 2 metry, a pokud se před úřední
místností již nachází jiná čekající osoba, posečkat za dodržení této podmínky ve
vstupní chodbě v přízemí úřadu nebo před vchodovými dveřmi do budovy. Do úřední
místnosti po zaklepání na dveře vstupovat jen po výzvě, kterou úředník potvrzuje, že
v kanceláři se již žádný jiný občan nenachází. I v úřední místnosti dodržovat
požadovaný odstup 2 metrů od pracovníka úřadu, popřípadě na základě jeho pokynu
počkat na vyřízení věci před úřední místností.



Před vstupem do úřední místnosti použít dezinfekci rukou umístěnou ve vstupní
chodbě úřadu.



Do budovy úřadu nelze vstoupit bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos,
ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání
šíření kapének.

c) Je-li to možné, provádět předávání dokumentů na úřad přednostně prostřednictvím
elektronické komunikace.
Obec Kublov
JUDr. Josef Matějka - starosta

