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Nařízení tajemníka MěÚ Blovice
k zajištění chodu úřadu a potřebných činností členů pracovních skupin krizového
štábu v době vyhlášeného nouzového stavu pro území České republiky
V souladu s usnesením Vlády ČR č. 194 ze dne 12.03.2020, o bezpečnosti České
republiky o nouzovém stavu, které bylo vydáno z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s
výskytem koronaviru SARS-CoV-2 na území České republiky a usnesením Vlády ČR č.
217 ze dne 15. března 2020 o přijetí krizových opatření,

nařizuje
tajemník Městského úřadu Blovice ve smyslu § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) zák. č.
240/2000 Sb., o krizovém řízení, v platném znění, s účinností ode dne 16. března od
00:00 hod. do 06:00 hod. dne 24. března 2020 níže uvedená opatření:
1. Úřední dny a hodiny takto: pondělí od 08.00 do 11.00 hod.
středa od 12:00 hod. do 15:00 hod
Mimo tyto úřední hodiny budou všechny budovy městského úřadu pro veřejnost uzavřeny.

2. Omezení osobního kontaktu zaměstnanců s klienty tj veřejností na nezbytně
nutnou dobu, tj:
- nahrazení osobního styku písemným, elektronickým či telefonickým
kontaktem, ve všech případech, kdy je to možné, a to včetně kontaktu s
ostatními zaměstnanci městského úřadu Blovice.
- příjem fyzických dokumentů od klientů-veřejnosti bude prováděn pouze
prostřednictvím pracoviště hlavní podatelny v budově Radnice Masarykovo
nám. 143, případně elektronicky epodatelna@mublovice.cz
3. Zaměstnanci městského úřadu zařazeni do pracovních skupin krizového
štábu, jsou povinni v době účinnosti tohoto nařízení plnit přednostně úkoly zadané
vedoucími pracovních skupin krizového štábu.
4. Vedoucí odborů a oddělení MěÚ zajistní nezbytný chod svých útvarů
zaměstnanci, kteří nejsou zařazeni do pracovních skupin krizového štábu.
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