Upozornění pro občany
omezení provozu jednotlivých pracovišť úřadu MěÚ Blovice
Vážení občané,
s odkazem na aktualizovaná usnesení vlády ČR a mimořádná opaření MZ ČR jsou
úřední hodiny MěÚ Blovice s výjimkou pracovišť Czech POINT stanoveny na
pondělí od 08:00 - 11:00 hod.
středa od 12:00 - 15:00 hod.
Mimo uvedené úřední hodiny je Městský úřad pro veřejnost stále až do odvolání
uzavřen. Mimo dobu úředních hodin úřad funguje v omezeném režimu se sníženým
počtem zaměstnanců.
Žádáme občany, aby i nadále důkladně zvážili svoji osobní návštěvu na jednotlivých
pracovištích Městského úřadu, případně odložili vyřizování méně důležitých věcí
na pozdější dobu a upřednostnili bezkontaktní styk (telefon, e-mail) - viz níže.
V případě nezbytnosti návštěvy doporučujeme předchozí telefonickou objednávku
(telefonní spojení na jednotlivé pracovníky a jejich emailové adresy jsou uvedeny
na webových stránkách města Blovice v sekci Kontakty), abychom předešli větší
koncentraci občanů v prostorách městského úřadu.
V případě návštěvy pak, prosím, vstupujte na pracoviště úřadu jednotlivě. Klient musí
mít vlastní roušku a musí použít před vstupem na úřad dezinfekční prostředky.
Vyřizování Vašich záležitostí bude zajištěno též jen v nezbytně nutných případech
prostřednictvím pracovnic podatelny, které zajistí spojení s příslušným úředníkem
taktéž v úřední dny, tedy v pondělí od 8:00 do 11:00 a ve středu od 12:00 do 15:00.
Czech POINT – od 7.4. individuální řešení Vaší záležitosti je možné i mimo
vyhrazené úřední hodiny dle standardních úředních hodin po dohodě
na následujících telefonních číslech: pracoviště Masarykovo nám. 143 tel.
371516149, 371516141.
Dále žádáme občany,
bezhotovostní platbu.
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Dopravní a správní agendy v budově Hradišťská (řidičské průkazy a evidence
vozidel, občanské průkazy, pasy) budou otevřeny také pouze v úřední dny, pondělí
od 8:00 do 11:00, středa od 12:00 do 15:00.
Prosíme o dodržování bezpečných rozestupů a pravidel, hygieny. Pokud máte
jakékoliv příznaky respiračního onemocnění, cestu na Radnici odložte!
O dalších úpravách Vás budeme průběžně informovat.
Velice děkuji za pochopení celé nelehké situace a respektování přijatých opatření.
Bc. Václav Kybic
tajemník MěÚ Blovice

