KARLOVARSKÝ KRAJ
ŘEDITELKA KRAJSKÉHO ÚŘADU

V Karlových Varech dne 26. října 2020
č.j. KK/293/KU/20

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
Ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný
jako SARS CoV-2) na území České republiky, v souvislosti s krizovým opatřením Vlády České
republiky týkajícím se omezení činnosti orgánů veřejné moci a po projednání s hejtmanem
Karlovarského kraje

ROZHODUJE
o dočasném omezení úředních hodin Krajského úřadu Karlovarského kraje
a o omezení osobního kontaktu na nezbytně nutnou úroveň
Úřední hodiny Krajského úřadu Karlovarského kraje jsou stanoveny takto:
Pondělí

8:00 – 13:00 hod.

Středa

12:00 – 17:00 hod.

Případný nezbytně nutný osobní kontakt či návštěvy veřejnosti a klientů úřadu jsou možné v rozsahu
výše uvedených úředních hodin ve vyhrazených prostorách v budově A krajského úřadu na adrese
Závodní 353/88, Karlovy Vary.
Pro bezproblémový průběh osobního kontaktu se doporučuje osobní návštěvu předem u příslušného
zaměstnance ohlásit. V případě příchodu bez ohlášení je možná časová prodleva vzhledem
ke kapacitnímu omezení vyhrazených prostor.
Při komunikaci s veřejností a klienty krajského úřadu je upřednostňován písemný, elektronický
či telefonický kontakt.
Bez omezení provozu, tj. v níže uvedené době, je v budově A krajského úřadu na adrese Závodní 353/88,
Karlovy Vary možné činit v podatelně krajského úřadu veškerá podání ke krajskému úřadu včetně
využití služby kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT):
Pondělí

8:00 – 17:00 hod.

Úterý

8:00 – 15:00 hod.

Středa

8:00 – 17:00 hod.

Čtvrtek

8:00 – 15:00 hod.

Pátek

8:00 – 14:00 hod.

Sídlo: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary-Dvory, Česká republika, IČO: 70891168, DIČ: CZ70891168,
tel.: +420 354 222 300, http://www.kr-karlovarsky.cz, e-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz, datová schránka: siqbxt2

Podání je možné učinit také prostřednictvím datové schránky Karlovarského kraje ID siqbxt2,
prostřednictvím e-mailové zprávy podepsané zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb.
V případě neodkladných záležitostí jsou pro telefonní či e-mailový kontakt k dispozici veřejnosti
kontaktní údaje na vedení a zaměstnance Karlovarského kraje, a to v seznamu kontaktů zveřejněném
na internetových stránkách kraje.
Toto Mimořádné opatření je účinné od 26. října 2020 do odvolání a nahrazuje Mimořádné opatření
ze dne 9. října 2020 čj. KK/225/KU/20.

Mgr. Martina Vránová v. r.
ředitelka krajského úřadu
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