Městský úřad Český Krumlov
Tajemník
Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov, tel.: 380 766 111, fax: 380 766 444



Váš dopis:
Ze dne:
Vyřizuje: Mgr. Rouče
E-mail: radim.rouce@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 333
Č.j:
V Českém Krumlově dne 16. 3. 2020
Fungování Městského úřadu Český Krumlov od 16. 3. 2020
S ohledem na usnesení Vlády České republiky č. 217 ze dne 15. 3. 2020, které
úřadům ukládá minimalizovat veškerou svou činnost, stejně jako kontakty
zaměstnanců s veřejností a omezit úřední hodiny, bude českokrumlovský městský
úřad od 16. 3. 2020 (prozatím do 24. 3. 2020) zajišťovat pouze tyto agendy:
-

matriky (náměstí svornosti 1)
řidičských průkazů (Kaplická 439)
evidence vozidel (Kaplická 439)
občanských průkazů (Kaplická 439) - zde i agenda evidence obyvatel.
cestovních dokladů (Kaplická 439)
podatelny (Kaplická 439)

Výše vyjmenované agendy budou zajišťovány výhradně během úředních hodin, které
jsou stanoveny v pondělí a ve středu od 14:00 do 17:00. V ostatních časech bude
budova městského úřadu veřejnosti nepřístupná, stejně jako bude trvale nepřístupná
i během úředních hodin s výjimkou pracovišť, které zajišťují výše vyjmenované
agendy. Důrazně vás žádáme, abyste toto omezení respektovali a neusilovali o
výjimky.
Ostatní pracoviště budou fungovat v minimálním, utlumeném režimu a komunikace
s jejich pracovníky bude možná výhradně prostřednictvím telefonu, e-mailu, běžné
pošty či datových schránek, podání bude možné činit výhradně prostřednictvím
podatelny v úředních hodinách. V odůvodněných případech bude po předchozí
domluvě umožněno učinit podání i prostým e-mailem. Platby budou přijímány pouze
bezhotovostně, pokladna nebude veřejnosti přístupná.
Rovněž upozorňujeme veřejnost, že od středy 18. 3. 2020 bude v úředních hodinách
umožněn vstup do budovy pouze s rouškou, šátkem, šálou či jinou vhodnou pevně
uchycenou ochranou dýchacích cest. Přítomní zaměstnanci města budou vybaveni
obdobně, abychom se navzájem chránili. Osoby, které se na úřad dostaví bez této
ochrany, nebudou obslouženy. Prosíme vás v tomto směru o pochopení a
ohleduplnost, opatření bude prospěšné všem zúčastněným. Jenom tak můžeme, na
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rozdíl od některých jiných obecních úřadů, u nás zachovat alespoň elementární
funkci veřejné správy.
S pozdravem

Mgr. Radim Rouče
tajemník MěÚ Český Krumlov
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