!!! UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY !!!
V souladu s Usnesením vlády České republiky ze dne 9. dubna 2020 č. 399 o mimořádných
opatřeních Ministerstva zdravotnictví k podmínkám činnosti orgánů veřejné moci a
správních orgánů a Doporučením Ministerstva vnitra ze dne 14. dubna 2020 k zajištění
fungování obecních úřadů, nastavení úředních hodin a styku s veřejností jsou s účinností od
20. dubna 2020 úřední hodiny Městského úřadu Jaroměř stanoveny v rozsahu:

Pondělí

8 – 12 hod. a 13 – 17 hod.

Středa

8 – 12 hod. a 13 – 17 hod.

V uvedené úřední hodiny budou vyřizovány pouze
nezbytně nutné záležitosti, a to pouze po předchozím
telefonickém objednání !!!
Pohyb občanů v budovách Městského úřadu Jaroměř
je možný pouze v doprovodu zaměstnance
příslušného k vyřízení daného požadavku občana !!!
Seznam zaměstnanců a telefonních čísel naleznete na internetových stránkách
www.jaromer-josefov.cz

Pro využití pracoviště Czech POINT neplatí povinnost
předchozího objednání, využijte zvonku na vstupních
dveřích hlavní budovy úřadu a vyčkejte na příchod
zaměstnance úřadu.
Individuální (volný) pohyb občanů v budovách Městského úřadu Jaroměř je
zakázán. Vstup do budov bude umožněn objednaným občanům/klientům za
podmínky dodržení všech ostatních platných mimořádných vládních opatření
(vstup do budovy s ochranou dýchacích cest – nos a ústa, při vstupu provedena
dezinfekce rukou).
Před vstupem do budov úřadu dodržujte rozestupy min. 2 metry!
Pracoviště terénních pracovníků v ulici Guldova 67, Josefov, je do odvolání
uzavřeno.

Doporučený postup pro občany:
1. K vyřízení svého požadavku upřednostňujte písemný, elektronický
či telefonický kontakt před osobním kontaktem, a to ve všech
případech, kdy je to možné.
2. V případě, kdy je nezbytná osobní návštěva úřadu, kontaktujte
předem telefonicky konkrétního zaměstnance a domluvte s ním
osobní návštěvu v konkrétní den a hodinu.
3. Při vašem příchodu není nutné zvonit na zvonky umístěné na
vstupních dveřích úřadu (toto neplatí pro návštěvu pracoviště
Czech POINTu). Vždy vyčkejte před vstupem do budovy úřadu
(platí pro hlavní budovu úřadu) nebo vstupem na jednotlivé
odbory úřadu (platí pro budovy č.p. 3 a 18 – Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví, Odbor výstavby, Odbor dopravy a silničního
hospodářství). Konkrétní zaměstnanec úřadu si objednaného
občana/klienta vyzvedne v uvedený den a hodinu.
Zároveň dodržujte při čekání rozestupy min. 2 metry!
Vstup do budov bude umožněn objednaným občanům/klientům
pouze s ochranou dýchacích cest (nos a ústa) jako je respirátor,
rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření
kapének.
Po vstupu do budovy jsou občané/klienti povinni provést
dezinfekci rukou, a to v případě, kdy nemají ochranné rukavice.
4. Po vyřízení nezbytně nutné záležitosti opustí občan/klient budovu
úřadu v doprovodu zaměstnance úřadu, se kterým danou
záležitost projednával, řešil.
Děkujeme za pochopení ve snaze ochránit bezpečnost a zdraví
nejen zaměstnanců Městského úřadu Jaroměř, ale také všech
příchozích občanů/klientů.
Josef Horáček, starosta města

