Uzavření budov městského úřadu
Provoz MěÚ Konice v období od 24.3.2020 od 06:00 do odvolání

Od středy 1. 4. 2020 od 06:00 se aktualizuje platnost preventivních
opatření Krizového štábu ORP Konice ze dne 16. 3. 2020 k provozu
Městského úřadu Konice. Dle níže uvedeného budou pro veřejnost uzavřeny objekty
Městského úřadu Konice a bude i nadále, omezen výkon agend státní správy a samosprávy.
Místní šetření a správní řízení ve správním obvodu města Konice - obce s rozšířenou
působností, budou vykonávána výjimečně, a to v případech, ve kterých hrozí prodlení s
dopadem na zdraví účastníků řízení.
Podání občanů lze činit dálkově, tedy prostřednictvím pošty, datových schránek nebo
elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem přes e-podatelnu. Neodkladné žádosti,
které nelze vyřídit elektronicky a nesnesou odkladu, se vyřizují pouze na základě
telefonické dohody a objednání. Podmínkou osobní návštěvy úřadu je, že osoba, která činí
podání, bude mít roušku nebo respirátor.
Omezený provoz v budově MěÚ Konice, Masarykovo nám. č. 28:
V případě podání živnostenskému úřadu týkajících se zejména přerušení a obnovení živnosti
lze dle pokynu ministerstva průmyslu a obchodu přijímat i e-mailová podání bez zaručeného
elektronického podpisu. Telefonní kontakty na ŽÚ Konice: 582 401 451 a 582 401 450.
V případě neodkladných žádostí na odbor dopravy a odbor vnitřních věcí, které nelze vyřídit
elektronicky je stanoven následující postup:
Žadatel kontaktuje telefonicky daného pracovníka MěÚ Konice a dohodne si konkrétní
termín návštěvy úřadu.
Tyto neodkladné žádosti budou vyřizovány pouze v úřední hodiny, které na základě Usnesení
vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 217, o přijetí krizového opatření jsou
stanoveny na Městském úřadě Konice následovně:
Po 8:00 -11:00
St 13:00 -16:00
Na vyřizování neodkladných záležitostí bude od středy 1. 4. 2020 zřízeno dočasné
pracoviště u vstupních dveří budovy č. 28.
Na dočasném pracovišti bude rovněž zřízeno místo pro výkon úkonů spojených s vyřizováním
občanských průkazů, pasů, řidičských průkazů a digitálních karet, a to - včetně focení
žadatelů.

Veškeré úkony budou vyřizovány na tomto dočasném pracovišti. Žadatelé nebudou mít
volný vstup do budov MěÚ Konice. Během nezbytného úkonu budou čekat mimo
budovu MěÚ Konice na vyřízení žádosti.

Omezený provoz budovy MěÚ Konice, Masarykovo nám. č. 27:
Veřejnosti bude umožněn jednotlivě přístup pouze na podatelnu úřadu v úřední hodiny, které
jsou stanoveny na Městském úřadě Konice následovně:
Po 08:00 -11:00
St 13:00 -16:00
Veškerá písemná podání budou na podatelně uložena z důvodu bezpečnostního opatření na 24
hodin do určené přepravky. Po uplynutí této doby bude teprve s doklady manipulováno.
Budova MěÚ Konice bude za podatelnou zajištěna proti volnému pohybu osob po budově
vhodnou zábranou s cedulí zákaz vstupu.
Provádění plateb se doporučuje činit i nadále bezhotovostně.

Omezený provoz budovy MěÚ Konice Na Příhonech č. 405:
Provoz budovy je pro veřejnost zcela omezen.

Provoz sportovišť města Konice, Komunitního centra, budovy zámku, Technických služeb a
veřejného WC je pro veřejnost přerušen od 24. března od 6:00 hod do odvolání. Provoz
Mateřské školy je na základě rozhodnutí ředitelky a po projednání se zřizovatelem přerušen
od 17. 3. 2020 do odvolání.
Uvedená preventivní opatření mohou být po zveřejnění vládních opatření následně upravena.
Odpovídá starosta města
Termín: od 31. 3. 2020

