
 
 
 
        V Jílovém u Prahy dne 17. 4. 2020 
 

Aktuální informace v souvislosti s mimořádným stavem 

Vážení občané, 

novou nejzásadnější změnou bude otevření úřadu. 

Úřad bude otevřen od pondělí 20. dubna a to ve standartních otevíracích hodinách, které platily i 
před vyhlášením mimořádného stavu.  

Podatelna a pokladna:  
Po  07.30 - 12.00 a 13.00 - 17.00 
Út  07.30 - 12.00 a 13.00 - 15.30 
St   07.30 - 12.00 a 13.00 - 17.00 
Čt   07.30 - 12.00 a 13.00 - 15.30 
Pá   07.30 - 12.00 
 
Ostatní služby pouze v úředních hodinách: 
Po 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00  
St  8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00  
 
Od pondělí bude nově na webu města ( www.jilove.cz ) zprovozněn objednávkový systém, 
který Vám bude umožňovat objednání na určitý den a čas na konkrétní pracoviště, tak aby 
se v budově udržel počet klientů na nezbytném minimu. Bez objednání se dostanete pouze na 
pokladnu a podatelnu, nebo k okénku pro vyřízení záležitostí spojených s odpady v kanceláři ve 
dvoře za Šmelcovnou. 
Na jiná pracoviště je třeba se objednat! Ten kdo nezvládne objednávku přes internet, může se 
objednat telefonicky na jednotlivých odborech. Minimálně v měsíci dubnu bude koordinovat 
vstup do budovy v úřední dny Městská policie. Vstup je povolen samozřejmě jen v ochranné 
roušce. Po budově jsou rozmístěny stojany s dezinfekcí. Jednotlivá pracoviště budou klienty 
obsluhovat přes okénka ve dveřích. Upozorňuji, že nebudou pro veřejnost přístupné toalety. Pro 
platby na pokladně používejte v maximální možné míře platební karty. 
 
Věřím, že si na nově zavedená, nutná opatření rychle zvykneme a že se obejdou bez 
závažnějších komplikací. 
 
 
 

   MMĚĚSSTTOO  JJÍÍLLOOVVÉÉ  UU  PPRRAAHHYY  
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Upozorňuji, že stále platí společný pohyb maximálně dvou osob! To neplatí pouze 
v zaměstnání, nebo v rodině. Rodinou jsou myšleny osoby ve společné domácnosti, nikoli osoby 
stejného příjmení, které žijí na zcela jiné adrese.   
 
Po minulém víkendu přibylo stížností, že se na některých místech scházelo více osob, že se 
nepoužívaly roušky a podobně. Pokud má kdokoli podezření na nedodržování opatření, nechť 
informuje policii na jejich linkách. Zpětně si již nic řešit nedá. Od vedoucího Obvodního 
oddělení PČR v Jílovém mám informaci, že jsou hlídky k této činnosti instruovány i pro tento 
víkend. 
 
Nešvarem uplynulého týdne se stala ztráta některých veřejných dávkovačů z dezinfekcí. Tím 
nejvíce nepochopitelným je pro mě ztráta dávkovače v čekárně u MUDr. Gelety. Všechny 
dávkovače se snažíme bez odkladu nahradit. Pokud má někdo potřebu získat 3 dcl dezinfekce, 
nechť mi prosím zavolá a není problém, abychom mu ji dali. Rozhodně ji nemusí nikde krást. 
 
Všechna dosud přijatá opatření běží v nezměněném režimu. 
 
Stále jsem Vám k dispozici na emailu: starosta@jilove.cz , nebo na mém tel. čísle 602 181 025 

S přáním klidného víkendu 

          Pavel Pešek v.r. 
                          starosta 


