
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ – DOČASNÉ ZRUŠENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN 
za účelem snížení rizika přenosu koronaviru 

 
od 12. 03. 2020 do odvolání 

 
Pracovníky MěÚ můžete kontaktovat telefonicky (487 882 410 – 440), emailem epodatelna@doksy.com nebo do osobní emailové 
schránky ve tvaru „prijmenizamestnance“@doksy.com, případně prostřednictvím datové schránky cpabet5.  
V neodkladných případech si s Vámi pracovníci mohou sjednat i osobní schůzku. 

 
• PODATELNA – zvonek pro neodkladné předání do podatelny je umístěn u vchodu z ulice Pražská, telefon 487 882 410. 

• MATRIKA  

o Změny trvalého pobytu – po předchozí telefonické dohodě v neodkladných případech pouze ve středu. 

o CzechPoint, vidimace, legalizace – v neodkladných případech po předchozí telefonické dohodě pouze ve středu, jinak 

lze využít služeb České pošty.  

o Konzultace ke sňatkům, úmrtím – telefonicky 487 882 416 nebo emailem. 

• POKLADNA  

o Otevřena pouze ve středu 14:00 – 17:00 pro neodkladné úhrady.  

o K uhrazení poplatků za odpad (termín do 31.3.2020) lze především využít internetového bankovnictví nebo složenek 

a platbu zaslat na účet č. 19-70127824/0600, pokud znáte variabilní symbol. Pokud variabilní symbol neznáte, 

sdělíme Vám ho telefonicky (487 882 433).  

o Ostatní poplatky lze platit stejným způsobem, ale též je možné placení odložit po skončení mimořádného opatření 

(termín poplatku za psy je do 31.5.2020). 

o Telefonické konzultace 487 882 437. 
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• ÚSEK SOCIÁLNÍCH VĚCÍ – konzultace telefonicky 487 882 417 

• PŘESTUPKY A NÁJEMNÍ SMLOUVY NA HROBOVÁ MÍSTA - konzultace telefonicky 487 882 436 či emailem 

• VEDENÍ MĚSTA – konzultace telefonicky 487 882 425 nebo emailem 

• TAJEMNICE MěÚ – konzultace telefonicky 487 882 413 nebo emailem 

• FINANČNÍ ODBOR – konzultace telefonicky (487 882 420, 421, 433, 434, 437) nebo emailem 

• ODBOR ROZVOJE A MAJETKU – konzultace telefonicky (487 882 415, 419, 422, 423, 427, 428) nebo emailem 

• STAVEBNÍ ÚŘAD A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – konzultace telefonicky (487 882 430, 431, 440) nebo emailem 

 

 

Děkujeme za pochopení.  

 

 

Bc. Petra Musilová, tajemnice MěÚ 
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