
Stěhování Městského úřadu proběhne ve dvou etapách 
 

1. etapa – od čtvrtka 16. listopadu 2017 do úterý 28. listopadu 2017 

Stěhování agend z budov úřadu v Biskupské ulici, Masarykově náměstí, Mariánském náměstí do budovy úřadu Ivana 

Olbrachta 59. 

Stěhování agend z budovy úřadu v Biskupské ulici na budovy úřadu na Mariánském náměstí. 

Provoz v budově úřadu Ivana Olbrachta 59 bude zahájen v úterý 5. prosince 2017.  

 

Od čtvrtka 16. listopadu 2017 budou pro veřejnost uzavřeny tyto agendy: 

Odbor dopravy – Biskupská 

– evidence motorových vozidel – dojde ke kompletnímu přemístění do budovy úřadu na Mariánské náměstí. 

– evidence řidičských průkazů – agenda uzavřena do neděle 31. 12. 2017; od 1. 1. 2018 zůstává provoz agendy 

řidičských průkazů v Biskupské zachován v obdobném rozsahu jako v minulosti.  

Pozn.: Po celou dobu od uzavření Biskupské jsou tyto agendy kompletně zajištěny v budově úřadu na Mariánském 

náměstí ve Staré Boleslavi. 

 

Odbor vnitřní správy – Biskupská, Masarykovo náměstí, Mariánské náměstí 

– Oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů – dojde ke kompletnímu přemístění z budovy v Biskupské do 

budovy úřadu Ivana Olbrachta 59. 

– Oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů – dojde ke kompletnímu přemístění z budovy úřadu na 

Mariánském náměstí do budovy úřadu Ivana Olbrachta 59. 

– Organizačně správní oddělení – dojde k přemístění přestupkové agendy z budovy úřadu na Masarykově náměstí do 

budovy úřadu Ivana Olbrachta 59. 

 

Odbor obecní živnostenský úřad 

Dojde k přemístění z budovy úřadu na Mariánském náměstí do budovy úřadu Ivana Olbrachta 59 (po dobu uzavření 

je provoz zajištěn v budově úřadu v Orebitské). 

 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Dojde k přemístění Oddělení sociálně právní ochrany dětí z budovy úřadu Mariánského náměstí do budovy úřadu 

Ivana Olbrachta 59 (po dobu uzavření je provoz zajištěn v Orebitské). 

Dojde k přemístění Oddělení sociálního zabezpečení z budovy úřadu na Masarykově náměstí do budovy úřadu Ivana 

Olbrachta 59. 

 

Odbor životního prostředí 

Dojde k přemístění části Odboru životního prostředí umístěného v budově úřadu na Masarykově náměstí do budovy 

úřadu Ivana Olbrachta 59.  

 

 

2. etapa – od pondělí 27. listopadu 2017 

Stěhování agend z budovy úřadu v Orebitské ulici na Masarykovo náměstí, Mariánské náměstí a do Ivana Olbrachta 

59. 

Na adrese Orebitská žádná agenda Městského úřadu od 1. ledna 2018 nebude umístěna – všechny budou 

přemístěny na jiné sídlo. 

Všechny agendy budou od pátku 15. prosince 2017 fungovat v nových prostorách. 

 

Odbor dopravy  

V pondělí 27. listopadu 2017 dojde k uzavření agend Odboru dopravy umístěných v budově úřadu v Orebitské ulici a 

k jejich přemístění do budovy úřadu na Mariánské náměstí. 



Odbor obecní živnostenský úřad 

V pondělí 27. listopadu 2017 dojde k uzavření agend Odboru živnostenského úřadu umístěných v budově úřadu 

v Orebitské ulici a k jejich přemístění do budovy úřadu Ivana Olbrachta 59.  

 

Odbor životního prostředí 

V pondělí 4. prosince 2017 dojde k uzavření agend Odboru životního prostředí umístěných v budově úřadu v 

Orebitské ulici a k jejich přemístění do budovy úřadu Ivana Olbrachta 59.  

 

Odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

V pondělí 4. prosince 2017 dojde k uzavření agend Odboru sociálních věcí a zdravotnictví umístěných v budově úřadu 

v Orebitské ulici a k jejich přemístění do budovy úřadu Ivana Olbrachta 59.  

 

Úsek územního plánování a památkové péče Odboru stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče 

V pondělí 11. prosince 2017 dojde k uzavření agendy úseku územního plánování a památkové péče Odboru 

stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče umístěné v budově úřadu v Orebitské ulici a k jejímu 

přemístění do budovy úřadu na Masarykovo náměstí.  

 

Podatelna bude v budově úřadu v Orebitské ulici fungovat do úterý 19. prosince 2017.   

Od 15. prosince 2017 bude zprovozněna podatelna v budově úřadu v Biskupské ulici. 

 

 

Stěhování agend městského úřadu od 16. listopadu do 28. listopadu 2017 

Odbor Současné umístění odboru Nové umístění odboru 

Odbor dopravy  Orebitská / Biskupská /Mariánské 
náměstí 

Mariánské náměstí / Biskupská 

Odbor vnitřní správy – agendy 
občanských průkazů, cestovních 
pasů, evidence obyvatel, přestupky 

Biskupská / Masarykovo náměstí / 
Mariánské náměstí 

Ivana Olbrachta 59  

Odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví 

Orebitská / Masarykovo náměstí / 
Mariánské náměstí 

Ivana Olbrachta 59 / Biskupská 

Odbor obecní živnostenský úřad Orebitská / Mariánské náměstí Ivana Olbrachta 59 

Odbor životního prostředí Orebitská / Masarykovo náměstí Ivana Olbrachta 59 

agenda úsek územního plánování a 
památkové péče – Odbor 
stavebního úřadu, územního 
plánování a památkové péče –  

Orebitská  Masarykovo náměstí 

 

Na pracovišti v Biskupské ulici budou agendy MěÚ vykonávány v rozsahu zhruba 10–12 pracovníků Odboru sociálních 

věcí (OSPOD + sociální kurátor + výdej parkovacích karet pro držitele průkazů ZTP),  1x referentka Odboru dopravy 

zajišťující agendu řidičských průkazů a 1x pracovnice podatelny.  

 


