
Agendy umístěné
v současnosti na 
pracovištích v Praze
(některé z nich jsou 
duplicitně též v Brandýse-St. 
Bol.)

Rozsah vybraných činností / 
rok

Agendy přemisťované do 
Brandýsa/St. Boleslavi, 

které je však možné vyřídit 
na kterémkoliv věcně 
příslušném úřadě v ČR

Agendy přemisťované do 
Brandýsa/St. Boleslavi stále
vázané místní příslušností 

(musí vykonávat MěÚ 
Brandýs n/L.-St. Boleslav)

Agendy zůstávající v Praze

Odbor obecní živnostenský 
úřad agenda živnostenského 
úřadu

Fyzických podání cca 160/rok
agenda živnostenského 
úřadu

Odbor vnitřní správy:
agenda osobních průkazů a 
cestovních dokladů

Cca 9 000 vydaných dokladů/ 
rok

agenda osobních průkazů a 
cestovních dokladů

Oddělení sociálně právní 
ochrany dětí
Agenda OSPOD
Sociální kurátor
Výdej průkazů ZTP

Agenda OSPOD
Sociální kurátor
Výdej průkazů ZTP

Oddělení silničního 
hospodářství:
agenda taxislužby (ev. a 
vydávání průkazů), agenda 
autobusové dopravy 
(vydávání licencí, jízdní řády), 
agenda silničního správního 
úřadu (objížďky, uzavírky, 
připojování komunikací), 
agenda speciálního 
stavebního úřadu (stavební 
povolení na dopravní stavby)

   
Taxislužba cca 200 
úkonů/rok

Silniční správní úřad: cca 900 
úkonů

Speciální stavební úřad: cca 
130 úkonů

Oddělení silničního 
hospodářství:
agenda taxislužby (ev. a 
vydávání průkazů), agenda 
autobusové dopravy (jízdní 
řády), agenda silničního 
správního úřadu (objížďky 
uzavírky, připojování 
komunikací), agenda 
speciálního stavebního úřadu 
(stavební povolení na 
dopravní stavby)



Oddělení dopravně správních 
agend:
agenda evidence řidičů
agenda evidence vozidel Cca 3000 klientů/rok agenda evidence vozidel

agenda evidence řidičů

Odbor životního prostředí:
agenda rybářských a 
loveckých lístků (vydávání a 
odebírání), ustanovování 
rybářské a myslivecké stráže, 
vodoprávní úřad (povolování 
vodních děl a nakládání 
s vodami, havárie), ochrana 
přírody a krajiny (zásahy do 
krajiny-stanoviska, 
rozhodnutí), ochrana 
zem.půdního fondu 
(souhlasy s vynětím ze ZPF), 
lesní hospodářství (odnětí 
z lesních pozemků, vydávání 
stanovisek)

Rybářské lístky cca 600/rok
Lovecké lístky cca 40/rok+ 
dalších cca 150 
úkonů(statistiky, 
odevzdávání plomb)

Povolení stavby studny a 
odběru vody-cca 60/rok + 20 
domovních čistíren odp. vod

Odnětí ze ZPF a odvody cca 
500/ rok

Vydávání komplexních 
stanovisek – 1700/rok

agenda rybářských a 
loveckých lístků (vydávání a 
odebírání), ustanovování 
rybářské a myslivecké stráže, 
vodoprávní úřad (povolování 
vodních děl a nakládání 
s vodami, havárie), ochrana 
přírody a krajiny (zásahy do 
krajiny-stanoviska, 
rozhodnutí), ochrana 
zem.půdního fondu 
(souhlasy s vynětím ze ZPF), 
lesní hospodářství (odnětí 
z lesních pozemků, vydávání 
stanovisek)

Odbor stavebního úřadu, 
územního plánování a 
památkové péče:
agenda územního plánová ní 
a památkové péče

Odbor stavebního úřadu, 
územního plánování a 
památkové péče:
agenda územního plánová ní 
a památkové péče

Podatelna – určena pro 
veškerá podání

Podatelna – určena pro 
veškerá podání




