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Městský úřad Český Krumlov 
Tajemník 
Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov, tel.: 380 766 111, fax: 380 766 444 
 

 

Váš dopis:  
Ze dne:  
Vyřizuje: Mgr. Rouče 
E-mail: radim.rouce@mu.ckrumlov.cz 
Telefon: 380 766 333 
Č.j: MUCK 37747/2018/OKT 
 
V Českém Krumlově dne 19. 7. 2018 
 
 
 
Vážená paní starostko, 
vážená paní ředitelko, 
vážený pane starosto, 
 
 
dovoluji si Vás informovat, že v souvislosti se stavebními pracemi v budově 
Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická 439, dojde k úplnému přerušení provozu 
v následujících oblastech: 
 

- Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravně správních 
agend (evidence vozidel a řidičů), bude zcela mimo provoz od čtvrtka 16. do 
středy 22. 8. 2018. Občané mohou k vyřízení svých záležitostí využít služeb 
úřadů jiných obcí s rozšířenou působností, například Městského úřadu Kaplice 
či Magistrátu města České Budějovice, ovšem mimo následujících úkonů: 
vyzvednutí registračních značek vyřazených z provozu (dříve depozit), podání 
žádosti o trvalé manipulační registrační značky, vyzvednutí objednaných 
registračních značek na přání nebo na nosič kol, podmínění nebo omezení 
řidičského oprávnění, odnětí řidičského oprávnění a s tím spojené náležitosti, 
vrácení řidičského oprávnění ve všech případech a vrácení řidičského 
průkazu, odevzdání řidičského průkazu ze strany občana (z důvodu uloženého 
zákazu nebo dosažení 12 bodů apod.) a vedení údajů v informačním systému 
Centrální registr řidičů ohledně záznamu o přestupcích a bodovém hodnocení 
apod. 

- Odbor vnitřních věcí, oddělení správních činností (občanské průkazy a 
cestovní doklady), bude zcela mimo provoz od pátku 31. 8. do pondělí 3. 9. 
2018. Občané mohou o vydání nového občanského průkazu či cestovního 
dokladu žádat u úřadů jiných obcí s rozšířenou působností, například 
Městského úřadu Kaplice či Magistrátu města České Budějovice; výdej již 
vyhotovených dokladů ovšem bude možný až po znovuotevření pracoviště. 

- Odbor financí, pokladna, bude zcela mimo provoz v termínu od pátku 10. do 
pondělí 13. 8. 2018. 

- Odbor sociálních věcí a zdravotnictví bude zcela mimo provoz od čtvrtka 
6. do úterý 11. 9. 2018. 

 

       

 
dle rozdělovníku 
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Vzhledem k tomu, že se toto přerušení provozu může bezprostředně dotýkat občanů 
Vašich obcí či klientů Vašich úřadů, předávám Vám tuto informaci s předstihem a 
rovněž Vás prosím, abyste o těchto skutečnostech vhodným způsobem své občany a 
klienty informovali. 
 
 
S pozdravem a poděkováním 
 
 
 
 
          Mgr. Radim Rouče 
           tajemník MěÚ Český Krumlov 
 
 
 
Rozdělovník: 

- starostky a starostové všech obcí ORP Český Krumlov 
- Ing. Marie Bedlivá, ředitelka OSSZ Český Krumlov 
- Ing. Jitka Sládková, ředitelka KOP ÚP Český Krumlov 

 

mailto:podatelna@mu.ckrumlov.cz

		2018-07-19T14:00:49+0200
	Mgr. Radim Rouče 698dcd04542bf2a50cd4b5bc96ecfc06b3fea6ec




