
 

 

OZNÁMENÍ PRO VE EJNOST 
 

Odlou ené pracovišt  OSSZ Frýdek-Místek v T inci omezí od ervence sv j provoz a poskytované služby 
 
Okresní správa sociálního zabezpe ení (OSSZ) Frýdek-Místek informuje své klienty a ob any spádové oblasti T inecka a Jablunkovska 
o p ipravované zm  provozu na odlou eném pracovišti v T inci, v budov  magistrátu m sta T ince, Jablunkovská 160.  

Od  pond lí  1.  ervence  2019  bude  odlou ené  pracovišt  v  T inci  nadále  zajiš ovat  pouze služby spojené s d chody a d chodovým 
pojišt ním, a to vždy: 

 v pond lí od 8:00 do 17:00 h, 

 ve st edu od 8:00 do 17:00 h, 

 ve tvrtek od 8:00 do 13:00 h.  

Ob an m spádové oblasti T inecka a Jablunkovska tak z stane možnost podat si žádost o d chod (starobní, invalidní, vdovský/vdovecký 
i sirot í) v T inci bez nutnosti dojížd ní do Frýdku-Místku.  

Veškeré  ostatní  záležitosti  budou  moci  ob ané  a  klienti  vy izovat  v  ú ední  dny  od  pond lí  do  tvrtka  na  OSSZ  Frýdek-Místek,  na  adrese  
Palackého 115. Zde jsou a budou klient m poskytovány plnohodnotné služby ve všech agendách, které OSSZ Frýdek-Místek zajiš uje, 
tj. d chodové a nemocenské pojišt ní, pojišt ní OSV , léka ská posudková služba. 

ední hodiny OSSZ Frýdek-Místek 

 pond lí a st eda od 8:00 do 17:00 h a úterý a tvrtek od 8:00 do 14:00 h, 
 Podatelna OSSZ: pond lí a st eda od 8:00 do 17:00 h, úterý a tvrtek od 8:00 do 16:00 h, pátek od 8:00 do 12:00 h, 
 Pokladna OSSZ: pond lí a st eda od 8:00 do 12:00 h a od 13:00 do 16:30. 

 
OSSZ Frýdek-Místek umož uje svým klient m elektronickou komunikaci, aby jim v souladu s posláním SSZ maximáln  usnadnila kontakt 
s ú adem. Agendy, týkající se zejména OSV  a zam stnavatel  (nap . podání nejen p edepsaných tiskopis  jako oznámení o nástupu 
a skon ení zam stnání, p ehled  o výši pojistného i p ílohy k žádosti o dávky nemocenského pojišt ní nebo eviden ních list  d chodového 
pojišt ní aj.), lze ve v tšin  obvyklých p ípad ešit elektronickou cestou bez nutnosti osobní návšt vy OSSZ i využití poštovní 
korespondence.  


