
PŘEHLED ORGANIZAČNÍCH ZMĚN V SOUVISLOSTI S II. ETAPOU 
REKONSTRUKCE ÚŘADOVNY 

ODBOR 

ŽIVNOSTENSKÝ

23.  – 24. 7.2015

Odbor pro 
veřejnost uzavřen

Stěhování živnostenského odboru ze 
zasedací místnosti zpět na původní místo
(I. patro úřadovny v ul. Jesenické – stará 

budova). Odbor bude během této doby pro 
veřejnost uzavřen. Fungovat bude opět 

od pondělí 27.7.2015.

Vedoucí odboru: Ing. 
Marek Pospíšil

Tel: 724 189 282

ODBOR 
STRATEGICKÉHO 

ROZVOJE, 
ÚZEMNÍHO 

PLÁNOVÁNÍ A 
INVESTIC

Stěhování odboru strategického rozvoje, 
územního plánování a investic zpět na 

původní místo (II. patro úřadovny 
v Jesenické ulici – stará budova). Odbor 

bude během této doby pro veřejnost 
uzavřen. Fungovat bude opět od středy 

29.7.2015.

vedoucí odboru: Ing. 
Irena Bittnerová

Tel: 721 346 605



27. -  28.7. 2015

Odbor pro 
veřejnost uzavřen

ODBOR 

ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ

29.- 31. 7.2015

Odbor pro 

veřejnost uzavřen

Stěhování odboru životního prostředí do 
zasedací místnosti III. patro – nová 

přístavba úřadovny v ul. Jesenické (vchod 
z ul. Rooseveltovy). Odbor bude během této 

doby pro veřejnost uzavřen. Pracovníci 
odboru budou veřejnosti k dispozici opět 
od pondělí 3.8.2015 v zasedací místnosti 
III. patro – nová přístavba úřadovny v ul. 

Jesenické – vchod z ul. Rooseveltovy.

vedoucí odboru: Ing. 
Dana Krňávková

Tel: 725 331 852

ODBOR 

VÝSTAVBY

Na odboru výstavby (II. patro úřadovny v ul. 
Jesenické – stará budova) dojde 

k sestěhování pracovníků odboru do 
společných kanceláří. Provoz odboru 

Vedoucí odboru: 
Ing. Luděk Felkl

Tel: 724 189 280



27. – 31. 7.2015

(stěhování v rámci 
odboru, provoz 

zůstává nedotčen) 

zůstává nedotčen. Omezeny jsou pouze 
služby archivu výstavby, který bude plně 

zprovozněn v září 2015.

ODBOR 

ŠKOLSTVÍ

27. – 31. 7.2015

(stěhování v rámci 
odboru, provoz 

zůstává nedotčen)

Na odboru školství (II. patro úřadovny v ul. 
Jesenické – stará budova) dojde 

k sestěhování pracovníků odboru do 
společných kanceláří. Provoz odboru 

zůstává nedotčen.

Vedoucí odboru: Ing. 
Helena Miterková

Tel: 602 738 678

ODBOR 

DOPRAVY   

REGISTR 

Pracovníci registru vozidel budou 
soustředěni do kanceláří č. 123 a č. 124 –
registr vozidel zůstává na svém původním 

místě, pouze dojde k sestěhování 

Vedoucí odboru: Ing. 
Radek Novotný

Tel: 606 876 517



VOZIDEL

27.– 31. 7.2015

(stěhování v rámci 
odboru, provoz 

zůstává nedotčen)

některých pracovníků do výše uvedených 
kanceláří. PŘÍSTUP NA REGISTR JE MOŽNÝ 

POUZE Z NOVÉ PŘÍSTAVBY ÚŘADOVNY 
(VCHOD Z ULICE ROOSEVELTOVY).

POKLADNA Od pondělí 3.8.2015 bude pokladna 
umístěna v nových provizorních prostorách 
– v přízemí budovy v prostorách u registru 
řidičů Provoz pokladny zůstává nedotčen.

PŘÍSTUP NA POKLADNU JE MOŽNÝ POUZE 
Z NOVÉ PŘÍSTAVBY ÚŘADOVNY

(VCHOD Z ULICE ROOSEVELTOVY).




