
Oznámení obnovení provozu Obecního úřadu Velké Březno 

 

S účinností od 20. dubna 2020 upravujeme činnost Obecního úřadu Velké Březno.  

S ohledem na minimalizaci možnosti šíření nákazy je i nadále upřednostňován 
písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním kontaktem.                                       
Viz https://www.velke-brezno.cz/kontakty-s1547CZ.   

Oficiálními adresami pro elektronickou komunikaci jsou: datová schránka obce a 
elektronická podatelna Obecního úřadu velké Březno  
ID datové schránky: kmebaq8 
Elektronická podatelna: podatelna@velke-brezno.cz 

K podání lze využít formuláře uvedené na https://www.velke-brezno.cz/formulare-
s323CZ  

Po dobu platnosti nouzových opatření upřednostňujeme bezhotovostní platební styk 
nebo platbu kartou. Platba v hotovosti je však možná. 

Tam, kde půjde o jinou aktivitu než jen odevzdání podání či podnětu, doporučujeme 
předem sjednat osobní návštěvu na úřadu k vyřízení své záležitosti Viz 
https://www.velke-brezno.cz/kontakty-s1547CZ.  a to proto, že zaměstnanci úřadu 
jsou rozděleni do dvou skupin, aby případné karanténní opatření neohrozilo 
akceschopnost úřadu. 

Pouze v nezbytných případech, nelze-li využít výše uvedené postupy, bude klientům 
umožněn osobní kontakt v úředních hodinách:  
Czech point 
Pondělí a středa:  8:00 – 12:00  13:00 – 17:00 
Úterý a čtvrtek: 8:00 – 11:30  12:30 – 14:00 
Pátek:   8:00 – 11:30   
Ostatní agendy včetně VaK: 
Pondělí    8:00 – 12:00  13:00 - 17:00 
Středa  8:00 – 12:00   13:00 - 17:00 
Před návštěvou pracoviště je nutné volat linku 475 209 342, a to z důvodů otevření 
budovy obecního úřadu, která je i nadále pro veřejnost uzavřena. V případě VaK pak 
volejte linku 412 511 639 nebo 891, pohotovost VaK je stále v provozu (606 612 647) 

Vstup do budovy OÚ a VaK bude umožněn pouze s rouškou nebo jiným vhodným 
způsobem zakrytí úst a nosu.  Každý návštěvník je před stupem do budovy povinen 
provést dezinfekci obuvi. Po vstupu do budovy je povinen provést dezinfekci rukou. 

Komunikace zaměstnanců s klientem bude probíhat pouze za podmínky dodržení 
stanovených opatření (zakryté dýchací cesty, dodržení osobního odstupu min. 1 m).   

 

 

Karel Jungbauer 
starosta 
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