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Městský úřad Rosice 

STAROSTA 

 

V souladu s ustanovením § 18 odst. 3 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 26. února 2021 

číslo 199 o přijetí krizového opatření  

 

vydávám tato 

Krizové opatření starosty č. 1/2021, 
kterým se stanoví úřední a pokladní hodiny a omezení vstupu osob do budov MěÚ Rosice  

 

1.  Stanoví se: 

a) úřední hodiny MěÚ a všech jeho pracovišť pro veřejnost:  

Pondělí 8:00 – 13:00 hod. a 13:30 – 17:00 hod. 

Středa 8:00 – 11:30 hod. a 12:00 – 17:00 hod. 

 

b) pokladní hodiny a agenda Czech point v objektu MěÚ Žerotínovo nám. 1: 

Pondělí 8:00 – 13:00 hod. a 13:30 – 17:00 hod. 

Úterý 8:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 13:30 hod. 

Středa 8:00 – 11:30 hod. a 12:00 – 17:00 hod. 

 

c) provoz podatelny pro podání v nezbytně nutných případech: 

Pondělí 08:00 – 17:00 hod. 

Úterý 08:00 – 14:00 hod. 

Středa 08:00 – 17:00 hod. 

Čtvrtek 08:00 – 14:00 hod. 

Pátek 08:00 – 12:00 hod. 

s tím, že se upřednostňuje písemná či elektronická forma podání. 

  

2. Mimo dobu uvedenou v bodě 1. písm. a) a písm. b) tohoto krizového opatření se omezuje vstup do všech 

budov úřadu mimo prostoru před podatelnou tak, že vstup třetích osob je v nutných případech možný pouze 

po předchozí dohodě s příslušným zaměstnancem úřadu, který si v dohodnutou dobu vyzvedne klienta 

osobně v prostoru před podatelnou nebo před budovou úřadu.  

 

3. V prostoru před podatelnou se mohou v jeden okamžik zdržovat max. 4 osoby. 

 

4. V případech a v dobách neuvedených v bodě 1. a 2 tohoto krizového opatření se vstup cizím osobám do 

budov úřadu zakazuje. 

 

5. Při osobním přímém kontaktu, ke kterému dochází mezi zaměstnanci městského úřadu a zaměstnanci 

jiných orgánů či veřejností, platí povinnost mít ochranné prostředky dýchacích cest, a to respirátor či 

obdobný prostředek s účinností alespoň 95% příslušných norem („respirátor FFP2/KN95) nebo 

zdravotnickou obličejovou masku či obdobným prostředkem splňujícím minimálně normu ČSN EN 

14683+AC, a to za podmínek stanovených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví. 

 

Platnost a účinnost 

Toto opatření starosty nabývá platnosti i účinnosti okamžikem vyhlášení a platí po dobu krizového opatření 

Vlády ČR č. 199 do 28. března 2021 23:59 hod. 

 

Vyhlášeno dne 27. 1. 2020 ve 13:00 hodin. 

 

 

 

Mgr. Andrea Trojanová v. r. 

starosta  


