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Naše z .: KÚ-3092/2021-TIJ  Hrádek ad Nisou | 30. 04. 2021 

Vyřizuje: J. Ti ulák  ODBOR KANCELÁŘ ÚŘADU 

Adresát: K uveřej ě í a ÚD  počet stra : 2| počet příloh: 0/0 

 

M I M O Á D N É  O PAT E N Í  
 

Tajemník městského úřadu Hrádek nad Nisou v souvislosti s ukončením nouzového stavu Vládou 
České republiky z důvodu ohrožení zdraví s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako 
SARS CoV-2, způsobující onemocnění COVID-19) na území České republiky, dne 11. dubna 2021, 

resp. na základě: 

 usnesení vlády ČR č. 353 ze dne 06. 04. 2021, k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR. 
 mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6. 4. 2021, č. j. MZDR 15757/2020-

47/MIN/KAN1 

 

ROZHODUJE o tomto opat ení  
 

kterým se prodlužuje mimořádné opatření ze dne 12. 04. 2021 uveřejněné pod čj.: KÚ-2610/2021-

TIJ a stanovuje úpravu provozu Městského úřadu Hrádek nad Nisou od 3. května 2021 do 7. 

května 2021 - 23:59 hodin, a nastavuje další opat ení takto: 

 

I. 

omezení rozsahu ú edních hodin orgánu ve ejné moci (Městský úřad Hrádek nad Nisou) se 

stanovuje na standardní rozsah takto: 

 

 

OTEVÍRACÍ DOBA ÚŘADU 

 
 

Pondělí  8:00 – 17:00  ÚŘEDNÍ DEN vč. podatelny) 

Úterý   8:00 – 15:00  pro veřejnost zavřeno 

Středa   8:00 – 17:00   ÚŘEDNÍ DEN vč. podatelny  

Čtvrtek  8:00 – 15:00  pro veřejnost zavřeno 

Pátek  8:00 – 14:00  pro veřejnost zavřeno 

Za předpokladu, že e udou vyhláše a ji á opatře í vládou ČR a ji ý h orgá ů stát í správy, zej é a 
i isterstev ČR, souvisejí í s či osti orgá ů veřej é o i. 

 
 

V uvedené době bude možnost vyřídit běžné úřední záležitosti, vždy nejlépe po předchozí 
telefonické či e-mailové domluvě. V ostatní dobu bude úřad zavřený a klienti mohou v případě 
bezodkladných záležitostí navštívit úřad mimo úřední hodiny, pouze po předchozí domluvě (na 

základě objednání a potvrzení příslušným zaměstnancem). 
 

O změně úředních hodin bude městský úřad vhodným způsobem informovat, resp. zveřejní je na 
své úřední desce. 

 

                                                           
1 https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-ochrana-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-12-4-2021-do-odvolani/ 
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II. 

ostatní určená opat ení (omezení osobního kontaktu, užití elektronické a písemné komunikace, další 
zajišťování činnosti orgánu veřejné moci) uvedená ve výše specifikovaném mimo ádném opat ení 
tajemníka městského ú adu (ze dne 12. 04. 2021 uveřejněné pod čj.: KÚ-2610/2021-TIJ, dostupné 
na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup nebo v sídle městského úřadu, kontakty viz 
zápatí první strany dokumentu) zůstávají v platnosti po dobu od 3. května 2021 do 7. května 2021 
- 23:59 hodin. 
 

Smyslem přijatých mimořádných opatření je především ochrana zdraví občanů, včetně zaměstnanců 
úřadu. Důvodem je pak zajištění služeb a činnosti úřadu v souladu s výše uvedenými usneseními vlády 
ČR a dalšími relevantními opatřeními vydávanými orgány veřejné moci. Snahou úřadu je pak přijmout 
taková opatření, aby činnost úřadu a služby byly prováděny co nejdříve obnoveny v plném a běžném 
rozsahu.  

 

V rámci tohoto opatření mohou být vydány další upřesňující akty řízení, zejména k organizaci práce. 
Výše uvedené aspekty provozu městského úřadu se však také mohou měnit v čase, bez vydání změn či 
nových opatření, a to v souvislosti s uvolňováním nebo dalším vývojem situace s prokázáním výskytu 
koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2, způsobující onemocnění COVID-19) na území České 
republiky. Tyto změny budou vyplývat z přijaté legislativy České republiky v rámci mimořádných 
opatření přijatých v souvislosti s pandemickou situací (jedná se o přijaté a platné zákony ČR, vydaná 
opatření vlády ČR a dalších orgánů státní a veřejné správy, zejména pak ministerstva zdravotnictví, nebo 
ministerstvo práce a sociálních věci atd.), kdy má tato legislativa přednost. 
 

Toto rozhodnutí je platné a účinné od výše uvedené doby na dobu stanovenou tímto rozhodnutím, dále 
pak také do přijetí změny či zrušení tohoto mimořádného opatření, případně do vydání změn daných 
přijatou legislativou České republiky. Uveřejňuje se na úřední desku po dobu platnosti za účelem 
seznámení se občany města Hrádek nad Nisou (Ve stejném termínu se zveřejní i na elektronické úřední 
desce umožňující dálkový přístup). 

 

 

 

 

 

Ing. Jiří Timulák v. r. 

tajemník městského úřadu 

 

 

 

 

 
Vyhotovil a za správ ost: …………… J. Tim. 




