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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

Obec Seletice omezuje úřední hodiny pro veřejnost 

 

Ve smyslu § 21 odst. 1 a odst. 2 písm., b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 

některých zákonů (krizový zákon) z důvodu prevence šíření nákazy coronavirem 

(označovaným jako SARS CoV-2) za vládou přijatého krizového opatření (usnesení Vlády 

České republiky ze dne 8.10. 2020 č. 994) rozhodlo vedení Obce Seletice o stanovení 

následujících opatření: 

- omezení rozsahu úředních hodin Obecního úřadu Seletice pro veřejnost v době od 

08:00 hodin do 11:00 hodin a v době od 15:00 hodin do 16:30 hodin vždy v pondělí a ve 

středu. 

Opatření platí ode dne 12. října 2020 od 00:00 hodin do dne 25. října 2020 do 23:59 hodin. 

Opatření spočívá v omezení osobního kontaktu zaměstnanců obecního úřadu s adresáty veřejné 

správy (s žadateli, s jinými účastníky správních řízení) a dalšími externími osobami (veřejností) 

na nezbytně nutnou úroveň. Omezení kontaktů se provede zejména takto: 

- upřednostňováním písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním 

ve všech případech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění osobního kontaktu 

veřejnosti v úředních hodinách ve stanoveném rozsahu, 

- příjmem veškerých dokumentů od veřejnosti pouze prostřednictvím podatelny; vždy, 

kdy je to možné, se upřednostní elektronická komunikace, 

- dochází-li ke kontaktům se zaměstnanci jiných orgánů a institucí, přijetím opatření ome-

zujících přímý kontakt; jednání se provádí za zvýšených hygienických opatření, 

- tato opatření se přiměřeně použijí i pro vnitřní styk zaměstnanců městského úřadu. 

Další informace o aktuálním dění můžete získat telefonicky. Telefonní kontakt najdete na 

webových stránkách města obecseletice.cz 

 

Bližší informace: 

Mgr. Bc. Zdeněk Havlík – starosta  

tel.: 602 333 950, e-mail: obec@seletice.cz 

 

https://obecseletice.cz/
mailto:starosta@mestospindleruvmlvn.cz

