Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Ověřuji pod pořadovým číslem 15892 (CE:116394089-221198-190228093327), že tento
dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické,
skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
Zajišťovací prvek: Žádné
Ověřující osoba: Václava Benešová
Vystavil: Úřad práce ČR
v Semilech dne 28.02.2019 09:33:27

Mgr. Václava Benešová
vedoucí Kontaktního pracoviště ÚP ČR Jilemnice
V Jilemnici dne: 28. 2. 2019
Čj : UPCR-SM-2019/3410-20150800
Vážený pane starosto,
dovolujeme si oznámit, že Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR Jilemnice ode dne 28. 3. 2019
prozatím bez náhrady ruší své dislokované pracoviště v Rokytnici nad Jizerou. Uvedená
změna se dotkne žadatelů o dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky státní sociální podpory a
dávky pěstounské péče s trvalým bydlištěm v katastru obce Rokytnice nad Jizerou.
Výše uvedené běžící dávky bude i nadále vyplácet Kontaktní pracoviště Jilemnice. Podat novou
žádost i tyto dávky bude možné ode dne 1. 4. 2019 pouze prostřednictvím Kontaktního
pracoviště Úřadu práce ČR Jilemnice, Masarykovo náměstí 8, 514 01 Jilemnice.
Žadatelé o dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky státní sociální podpory a dávky pěstounské péče
mohou nové žádosti, oznámení o změně rozhodných skutečností a další doklady potřebné
k vyhodnocení dávek doručit:
osobně na Kontaktním pracovišti ÚP ČR Jilemnice v úředních hodinách:
o pondělí:
8,00 – 12,00 a 13,00 – 17,00
o úterý:
8,00 – 11,00
o středa:
8,00 – 12,00 13,00 – 17,00
o čtvrtek:
8,00 – 11,00
o pátek:
8,00 – 11,00 (pouze pro nové žádosti, které nebylo možné podat
v době od pondělí do čtvrtka)
písemně na adresu: Kontaktní pracoviště ÚP ČR Jilemnice, Masarykovo nám. 8, 514 01
Jilemnice
elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem: podatelna.sm@uradprace.cz
datovou schránkou: jtjzprt
Všechny dokumenty potřebné k uvedeným dávkám jsou dostupné http://portal.mpsv.cz/forms.

S pozdravem
Mgr. Václava Benešová
vedoucí Kontaktního pracoviště Jilemnice
(dokument je elektronicky podepsán)

Vážený pan
Ing. Petr Matyáš, starosta
Horní Rokytnice 197
512 44 Rokytnice nad Jizerou
ISDS: htabfwg
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