STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
3. mimořádná schůze rady města dne: 28.04.2020
Bod pořadu jednání: 2
Úprava stanovení úředních dnů a hodin Magistrátu města Liberec
Stručný obsah: Ke zvýšení zkvalitnění poskytovaných služeb a zefektivnění práce úředníků se
předkládá návrh na nové rozvržení úřední doby Magistátu města Liberec.

Tajemník MML
Důvod předložení: Stanovení úředních dnů a hodin MML
Zpracoval:

Čech Martin, Ing. - tajemník Magistrátu města Liberec

Projednáno s:

Adam Lenert, předseda ZO OS SOO při MML
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., primátor

Předkládá:

Čech Martin, Ing. - tajemník Magistrátu města Liberec

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
stanoví
1.
Úřední dobu pro klienty Magistrátu mě sta Liberec následovně :
Pracovní den
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Úřední doba
8.00 – 17.00 hodin
8.00 – 16.00 hodin
8.00 – 17.00 hodin
8.00 – 16.00 hodin
8.00 – 12.00 hodin

2. sobotní provoz přepážkých pracovišť na třetí sobotu v měsíci (nepřipadne-li na ni nebo
předchozí den státní svátek), a to v čase od 8.00 – 12.00 hodin pro předem objednané
klienty.
ukládá
zabezpečit realizaci přijatého usnesení.
P: Čech Martin, Ing. - tajemník Magistrátu města Liberec
T: 30.04.2020
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Důvodová zpráva
Na základě zkušeností z provozu Magistrátu města Liberec v uplynulém období navrhuji stanovení
úřední doby magistrátu na:
Pracovní den
Úřední doba pro veřejnost
Pondělí
8.00 – 17.00 hodin
Úterý
8.00 – 16.00 hodin
Středa
8.00 – 17.00 hodin
Čtvrtek
8.00 – 16.00 hodin
Pátek
8.00 – 12.00 hodin
sobotní provoz přepážkých pracovišť je navrhován na třetí sobotu v měsíci , a to v čase od 8.00 – 12.00
hodin pro předem objednané klienty (sousední Jablonec nad Nisou má 1. sobotu v měsíci).

Oproti stávajícímu stavu tedy navrhuji:
 změnu sobotního provozu - sobotní provoz bude posílen počet otevřených přepážek, tak aby byl
zachován počet odbavených klientů jako ve stávajícím v sobotním provozu.
 zkrácení pátečeního provozu pro veřejnost o 2 hodiny.
Ke zvýšení zkvalitnění poskytovaných služeb a zefektivnění práce úředníků se nově předpokládá
rozvržení následovně:
Provoz přepážkových pracovišť a příjem písemností na podatelně MML, telefonický a písemný kontakt
s veřejností
Pracovní den
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Úřední doba pro veřejnost
8.00 – 17.00 hodin
8.00 – 16.00 hodin
8.00 – 17.00 hodin
8.00 – 16.00 hodin
8.00 – 12.00 hodin

Provoz nepřepážkových pracovišť
Pracovní den
Pondělí
Středa

Úterý a Čtvrtek
Pátek

Úřední doba pro veřejnost na kontaktních místech odborů
8.00 – 17.00 hodin
8.00 – 17.00 hodin
Úřední doba pro úřední jednání (vypsaná jednání a
objednaní)
8.00 - 16.00 hodin
8.00 – 12.00 hodin
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Přílohy: materiál neobsahuje žádné přílohy.
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