MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICÍ
Kancelář tajemníka
Č.j.: MUKO-11002/2020-ih
Spisová značka: 76/2020

Mimořádné opatření
Tajemnice Městského úřadu Kostelec nad Orlicí v souvislosti s epidemiologickou situací
v ČR spojenou s rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeným novým koronavirem
SARS-CoV-2, v souladu s Usnesením vlády České republiky č. 215 a č. 217, ze dne 15.
března 2020, o přijetí krizového opatření a rozhodnutím vedení města Kostelec nad Orlicí,
STANOVUJE
dočasné omezení rozsahu úředních hodin Městského úřadu Kostelec nad Orlicí a úpravu
způsobu vyřizování podání. Toto rozhodnutí je účinné od 16. 03. 2020 a platí až do zrušení
tohoto mimořádného opatření.
Úřední hodiny pro veřejnost jsou stanoveny pro neodkladné úřední záležitosti takto:
Pondělí
Středa

9.00 – 12.00
13.00 – 16.00

V případě neodkladných záležitostí je možné činit podání na podatelně městského úřadu
v době stanovených úředních hodin, prostřednictvím datové schránky města Kostelec nad
Orlicí, prostřednictvím e-mailové zprávy podepsané zaručeným elektronickým podpisem
nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
V případě neodkladných úředních záležitostí, které nelze projednat jinou než osobní formou,
je nutné se domluvit telefonicky předem s příslušným zaměstnancem městského úřadu
v rámci omezeného rozsahu úředních hodin. Pro telefonní kontakt jsou k dispozici čísla dle
telefonního seznamu zaměstnanců zveřejněného na internetových stránkách městského
úřadu. Bez předchozího objednání nebude možné požadavky vyřídit.
Úhradu poplatků provádějte, pokud možno, bankovním převodem.
Nejvyšší prioritou je zajistit občanům Kostelce nad Orlicí maximální možnou informovanost a
dostupnost služeb tak, aby situace ohrožení zdraví občanů v souvislosti s výskytem
koronaviru způsobila co nejmenší problémy ve společnosti.
Apelujeme na občanskou zodpovědnost. Jen tím, že budeme respektovat nařízení
ústředních orgánů, můžeme společně přispět k tomu, že se epidemiologickou situací v ČR
podaří zvládnout v co nejkratší době.
Toto opatření ruší opatření ze dne 13.03.2020.

Ing. Jičínská Jitka
tajemnice městského úřadu
Palackého náměstí 38
517 41 Kostelec nad Orlicí
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