Město Veselí nad Moravou
tajemník městského úřadu
tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou

JID: MVNMX00BX2WT
Čj.: MVNM/28990/2020
Veselí nad Moravou 21.10.2020

Opatření tajemníka městského úřadu
Tajemník městského úřadu s odkazem na článek 6 odst. 2 písm. e) Organizačního řádu
městského úřadu a na usnesení vlády ČR č. 1080 o přijetí krizových opatření z 21.10.2020
vydává následující opatření k provozu na pracovištích městského úřadu.
Článek I.
Úřední hodiny
(1) Na veškerých úředních agendách bude klient odbaven pouze na základě předchozí
rezervace v elektronickém objednávkovém systému nebo na základě telefonické předchozí
domluvy s příslušným úředníkem.
(2) Úřední hodiny se na veškerých úředních agendách městského úřadu stanovují takto:
v pondělí
08:00 – 17:00 pouze na rezervaci
v úterý
08:00 – 12:00 pouze na rezervaci
ve středa
08:00 – 17:00 pouze na rezervaci
ve čtvrtek
neúřední den
v pátek
08:00 – 12:00 pouze na rezervaci
(3) Rezervace bude umožněna pro jednotlivé agendy pro min. 4 klienty za hodinu s tím, že
intervaly mezi jednitlivými klienty budou v průběhu hodiny rovnoměrně rozloženy.
(4) Rezervaci na volný termín bude možné provést dálkově v elektronickém objednávkovém
systému na webu úřadu nebo u agend neuvedených v elektronickém objednávkovém systému
také telefonicky, případně na kontaktním místě úřadu (pracoviště podatelny u vstupu do
bodovy městského úřadu v parku Petra Bezruče 697). Na volné termíny se lze dotázat na
podatelně tel. 518 670 111, 518 670 117 nebo u příslušného úředníka.
Článek II.
Omezení provozu úřadu
(1) Omezuje se osobní kontakt úředníků městského úřadu s klienty úřadu a dalšími externími
osobami (dále jen klient/veřejnost) na nezbytně nutnou úroveň; omezení kontaktů se provede
zejména takto:
a) upřednostňováním písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním
ve všech případech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění osobního kontaktu
klientům/veřejnosti ve výše uvedených úředních hodinách,
b) příjmem veškerých dokumentů od klientů/veřejnosti takto:
• v budově městského úřadu v parku Petra Bezruče 697, Veselí nad Moravou, pouze
prostřednictvím pracoviště podatelny,
• v budově městského úřadu na tř. Masarykova 119, Veselí nad Moravou,
u příslušného úředníka dle jednotlivých agend,
• vždy, kdy je to možné, se upřednostní elektronická komunikace,
c) dochází-li ke kontaktům se zaměstnanci jiných orgánů a institucí, četnost a délku těchto
jednání omezit na nezbytně nutný rozsah; jednání se provádí za zvýšených hygienických
opatření (ochranné prostředky, rozestupy).
(2) Výše uvedená opatření se přiměřeně použijí i pro vzájemný kontakt úředníků městského
úřadu.
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Článek III.
Závěrečná ustanovení
Ruší se opatření tajemníka městského úřad čj. MVNM/27819/2020 z 09.10.2020.
Vedoucí útvarů prokazatelně seznámí s tímto opatřením podřízené zaměstnance.
Odbor KS zajistí zveřejnění této informace na informačních kanálech města a na úřední
desce úřadu.
Tato opatření nabývá účinnosti 22.10.2020.

Ing. Antonín Korta
tajemník městského úřadu

Rozdělovník:
prvopis – oddělení KS (personalistka)
kopie – starosta, místostarostové, tajemník MěÚ, vedoucí útvarů

