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Otevírací doba a provoz Městského úřadu Chrastava v době vánočních svátků a na Nový rok 
(období od 22.12. – 30.12. 2016) 

 

Informace o omezení provozní doby městského úřadu 
Chrastava ve dnech od 22.12. 2016 do 30.12. 2016 

VÁNOČNÍ PROVOZ Městského úřadu Chrastava 

Otevírací doba a provoz Městského úřadu Chrastava v době od Vánočních svátků do 
konce roku (období od 22. 12. - 30. 12. 2016) je zajištěn následovně: 

 
Čtvrtek         22. prosince      - pro veřejnost otevřeno od 8:00 do 12:00 
Pátek            23. prosince                - úřad pro veřejnost zavřený  
Ve svátky a o víkendu (24. 12. [SO], 25. 12. [NE], 26. 12. [PO] 2016) je úřad zavřený 
Úterý             27. prosince               - úřad pro veřejnost zavřený  
Středa           28. prosince               - pro veřejnost otevřeno od 8:00 do 17:00 
Čtvrtek         29. prosince      - pro veřejnost otevřeno od 8:00 do 14:00 
Pátek            30. prosince      - pro veřejnost otevřeno od 8:00 do 12:00 

V uvedených termínech 

Upozorňujeme občany, že finanční operace v roce 2016 je možné učinit na pokladně  
nejpozději dne 30. 12. 2016 (pátek), a to  do10:00 hodin! 

 
Po celou, výše uvedenou dobu bude chod úřadu zajištěn omezeným počtem zaměstnanců a 

proto prosíme občany o trpělivost při vyřizování svých záležitostí. 

Děkujeme za pochopení, Ing. Miroslav Chvála, tajemník městského úřadu 

                                                

                                                 ./. 



 

VÁNOČNÍ PROVOZ HŘBITOVA – Hřbitov otevřen každý den od 8:00 do 17:00 hodin 
  
                 Úřední hodiny  správce: 
                                          -     pátek     23. 12. --- 

- sobota    24. 12. --- 
- neděle    25. 12. --- 
- pondělí  26. 12. --- 
- úterý      27. 12. --- 
- středa     28. 12.       8:00 – 11:00 
- čtvrtek    29. 12.      14:00-17:00 
- pátek      30.12. ---- 
- sobota     31. 12. ---- 

                                          V případě naléhavé potřeby: tel. 720 935 618 
 
VÁNOČNÍ PROVOZ  SBĚRNÉHO DVORA 
                                   -    pátek     23. 12.   8:00-12:00 
                                      -    sobota   24. 12.   zavřeno 
                                      -    neděle    25.12.    zavřeno 
                                      -    pondělí   26.12.   zavřeno 
                                      -    úterý      27. 12.  zavřeno 
                                      -    středa    28. 12.  14:00-18:00 
                                      -    čtvrtek   29.12.    8:00-12:00 
                                      -    pátek     30.12.     8:00-12:00 
                                      -    sobota    31.12.    zavřeno 
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