
Omezení úředních hodin OÚ Malešovice 

 
V souladu s Usnesením vlády České republiky ze dne 10. prosince 2020 č. 1294 o přijetí krizových 

opatření, kterým se prodloužil nouzový stav do 23.prosince 2020 se s účinností ode dne 10. prosince 

2020 do dne 23. prosince 2020 včetně stanovují úřední hodiny OÚ Malešovice takto: 

 

 

14.12.2020 pondělí 8:00 - 11:00 16:00 - 18:00  
16.12.2020 středa 8:00 - 11:00 16:00 - 18:00  
21.12.2020 pondělí 8:00 - 11:00 16:00 - 18:00 Úhrady pouze platební kartou 

23.12.2020 středa  16:00 - 18:00 Úhrady pouze platební kartou 

          

28.12.2020 pondělí 8:00 - 12:00 16:00 - 18:00 Úhrady pouze platební kartou 

30.12.2020 středa 8:00 - 16:00 16:00 - 18:00 Úhrady pouze platební kartou 

 
 

V ostatních dnech a mimo uvedené časy bude OÚ Malešovice pro veřejnost uzavřen. 

 

Vláda podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, prodlužuje do 

23. prosince 2020 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 30. září 2020 č. 957, o vyhlášení 

nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu 

koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na 

dobu 30 dnů, které bylo vyhlášeno pod č. 391/2020 Sb., prodloužený usnesením vlády ze dne 30. října 2020 

č. 1108, vyhlášeného pod č. 439/2020 Sb., do 20. listopadu 2020, a dále prodloužený usnesením vlády ze 

dne 20. listopadu 2020 č. 1195, vyhlášeného pod č. 471/2020 Sb., do 12. prosince 2020, a to na základě 

souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleného jejím usnesením ze dne 9. prosince 

2020 č. 1409. 

 

Vláda stanoví, že veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která jsou platná ke dni přijetí tohoto 

usnesení vlády, zůstávají nadále v platnosti v rozsahu, v jakém byla přijata 

 

Úřední hodiny OÚ Malešovice v případě ukončení nouzového stavu: 
 

28.12.2020 pondělí 8:00 - 12:00 16:00 - 18:00 Úhrady pouze platební kartou 

30.12.2020 středa 8:00 - 16:00 16:00 - 18:00 Úhrady pouze platební kartou 

 

Úřední hodiny OÚ Malešovice v případě prodloužení nouzového stavu: 
 

28.12.2020 pondělí 8:00 - 11:00 16:00 - 18:00 Úhrady pouze platební kartou 

30.12.2020 středa 8:00 - 11:00 16:00 - 18:00 Úhrady pouze platební kartou 
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