
Od pondělí 20. dubna si můžete přijít vyřídit úřední záležitosti každé pondělí a středu vždy od  

8 do 12 a od 13 do 17 hodin.  

Mimo tyto dny bude úřad i nadále pro veřejnost uzavřen. I v úřední dny ale nadále platí, že je nutné 

se v předstihu objednat. V maximální možné míře je doporučeno využívat elektronický objednávkový 

systém. Na pracovištích, kde zřízen není, je před návštěvou potřeba kontaktovat příslušného 

úředníka, telefonicky či e-mailem se na jednání objednat. 

Elektronický objednávkový systém je dostupný na adrese http://objednavky.jilove.cz  nebo proklikem 

ze stranek města http://www.jilove.cz 

Rezervaci provedete jednoduše výběrem ( kliknutím ) na Vámi preferované datum návštěvy 

příslušného pracovníka a odboru (obr.1)  a následně v rezervačním formuláři (obr.2)  výběrem času, 

který Vám vyhovuje. Pro úspěšné dokončení rezervace termínu je nutné vyplnit Vaše celé jméno, 

kontaktní údaje, tj. emailovou adresu ( na tuto Vám přijde potvrzení rezervace ) a mobilní telefon. 

Dále je nutné uvést důvod Vaší návštěvy, aby se příslušný pracovník mohl připravit a minimalizoval 

tak Váš čas strávený na úřadě. 

obr.1 

 

 

 

 

 

              obr.2 

Pokud nemůžete provést rezervaci termínu elektronicky, kontaktujte prosím příslušný odbor 

telefonicky a náš pracovník za Vás rezervaci provede. 

 



Hospodářsko správní odbor ( lze využívat elektronický objednávkový systém ) 

Kancelář číslo 23 (2. patro)  Tel: 241 021 911  

Pozemky, pronájmy a prodej obecního majetku 

Věra Houšková - vedoucí odboru 

Kancelář číslo 27 (2. patro)  Tel: 241 021 974 

 Matrika, evidence obyvatel, pečovatelská služba, byty, nebyty, hrobová místa 

 Ivana Sládková – referent 

 Kateřina Součková – referent 

Stavební odbor ( lze využívat elektronický objednávkový systém ) 

Kancelář číslo 11 (1. patro)  Tel: 241 021 904, 241 021 971 

 Bc.Martina Rychlá - vedoucí SÚ  

Ing.Romana Kozáková - referent SÚ   

Ing.Kateřina Vondřejcová - referent SÚ 

 Kancelář číslo 13 (1. patro)  Tel: 241 021 915 

Zuzana Dvořáková - referent SÚ 

 Aleš Hromas - referent SÚ 

Kancelář číslo 14 (1. patro)  Tel: 241 021 972 

Martin Růžička - referent SÚ 

Životní prostředí ( lze využívat elektronický objednávkový systém ) 

Kancelář číslo 16 (1. patro)  Tel: 241 021 907 

 Kácení stromů mimo les, rybářské lístky atd. 

 Ing.Dagmar Vonášková - referent ŽP 

Odbor správy majetku a investic   ( lze využívat elektronický objednávkový systém ) 

Kancelář číslo 17 (1. patro)  Tel: 241 021 902 

 Správa majetku a investic 

 Josef Zima - investiční technik 

Odbor technického zabezpečení ( nelze využívat elektronický objednávkový systém ) 

Unimo buňka zadní trakt městského úřadu Tel: 241 021 917 

Zdeňka Pešičková – referent OTZM 

V maximální možné míře je doporučeno využívat elektronický objednávkový systém. 

• Na pracovištích, kde zřízen není, je před návštěvou potřeba kontaktovat příslušného 

úředníka, telefonicky či e-mailem se na jednání objednat. 

• Cílem výše uvedených opatření je eliminovat větší koncentraci lidí v čekacích místnostech 

úřadu. 

• Vstup do budov bude umožněn pouze s rouškou nebo jiným zakrytím úst a nosu. 

• V budově úřadu jsou rozmístěny desinfekční prostředky. 

• V případech, kdy to lze, doporučujeme zvolit telefonickou či e-mailovou formu komunikace. 

• Při návštěve pokladny preferujte prosím platbu bezhotovostně ideálně platebními kartami. 


