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Starostkám a starostům obcí ve správním 

obvodu ORP Brandýs nad Labem-Stará 

Boleslav

Informace o plánovaném přemístění činnosti vybraných agend městského úřadu 

Vážené starostky, vážení starostové,

rada města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav rozhodla dne 04.05.2017 usnesením č. 3.3 o 

přemístění činnosti vybraných agend městského úřadu z Prahy do Brandýsa nad Labem-Staré 

Boleslavi. S odkazem na toto usnesení dojde ze strany MěÚ Brandýs nad Labem-Stará 

Boleslav nejpozději ke dni 31.12.2017 k opuštění prostor v Orebitské ulici a nadále bude v 

Praze využíváno pouze jedno patro budovy v Biskupské ulici. Současně s tím dojde 

k přemístění činnosti agend z Prahy dle následujícího popisu: 

- Odbor dopravy, oddělení silničního hospodářství – plánované přemístění z Orebitské 

ulice do Staré Boleslavi, Mariánské nám. 28

- Odbor životního prostředí - plánované přemístění z Orebitské ulice do Brandýsa nad 

Labem, objektu Ivana Olbrachta 59

- Odbor obecní živnostenský úřad - plánované přemístění z Orebitské ulice do

Brandýsa nad Labem, objektu Ivana Olbrachta 59

- Odbor vnitřní správy, agenda osobních dokladů a cestovních pasů - plánované 

přemístění z Biskupské ulice do Brandýsa nad Labem, objektu Ivana Olbrachta 59

- Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení SPOD – plánované přemístění části 

oddělení z Orebitské ulice do Brandýsa nad Labem, objektu Ivana Olbrachta 59 a části 

oddělení do Biskupské ulice.

- Odbor stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče, úsek územního 

plánování a památkové péče - plánované přemístění z Orebitské ulice do Brandýsa 

nad Labem, budovy úřadu na Masarykově náměstí.

Na pracovišti v Biskupské ulici budou agendy MěÚ vykonávány v rozsahu: cca 10 - 12

pracovníků Odboru sociálních věcí (OSPOD + sociální kurátor + výdej karet ZTP),  1x 

referentka Odboru dopravy zajišťující agendu řidičských průkazů, a 1x pracovnice podatelny.  
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Při specifikování agend umístěných v této budově je zohledněno sociální hledisko, tedy to, 

aby občané v sociálně, popř. zdravotně obtížné situaci nemuseli cestovat z hůře dostupných 

částí ORP do Brandýsa, ale danou věc si mohli vyřídit v lépe dostupné Praze (toto zajistí 

zmiňovaných 10 - 12 pracovníků Odboru sociálních věcí - OSPOD + sociální kurátor + výdej 

karet ZTP)  + kvantitativní hledisko, tedy to, která agenda se skutečně týká podstatné většiny 

obyvatel ve správním obvodu ORP Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a stále je při jejím 

vyřizování třeba dodržovat místní příslušnost – toto hledisko splňuje  agenda řidičských 

průkazů. 

Rozsah přemístění dle této varianty s konkretizováním jednotlivých agend a místní 

příslušnosti k nim je zobrazen v tabulce, která je přílohou tohoto dopisu.

S uvedenou variantou byl dne 24.04.2017 osobně seznámen náměstek ministra vnitra pro 

řízení sekce legislativy, práva, archivnictví a  správních agend pověřený řízením sekce veřejné 

správy JUDr. Mlsna a neměl k ní výhrady.

S pozdravem

Mgr. Radek Dünebier
tajemník úřadu

Přílohy
Příloha č. 1_Tabulka přemístění agend s určením místní příslušnosti
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