
• Mohu požádat o vydání řidičského průkazu i na jiném úřadu 
  než na Magistrátu města Liberec? 
  Řidičský průkaz může vydat pouze obecní úřad obce 
  s rozšířenou působností, příslušný podle místa trvalého 
  pobytu žadatele. Dostupné informační letáky: 

•Cestovní doklady 
• Dávky sociální péče 
• Dopravní agenda (Řidičský průkaz, Mezinárodní řidičský 
průkaz, 
• Výpis z bodového systému) 
• Evidence obyvatel (Přihlášení, Zrušení trvalého pobytu) 
• Krizové situace 
• Matrika I (Manželství, Registrované partnerství) 
• Matrika II (Narození, Úmrtí, Duplikáty matričních dokladů) 
• Matrika III (Výpisy z rejstříků, Ověřování pravosti podpisu 
a shody opisu) 
• Náhradní rodinná péče (Osvojení, Pěstounská péče, 
Poručnictví) 
• Nepořádek kolem nás 
• Občanské průkazy 
• Poplatky (Místní poplatek ze psů, Poplatek za komunální 
odpad) 
• Práva občana při komunikaci s úřadem 
• Právní odpovědnost náctiletých 
• Průkaz mimořádných výhod 
• Rozchod rodičů (Úprava poměrů, Úprava styku, 
Neplacení výživného) 
• Trestná činnost a výchovné problémy u nezletilých a 
mladistvých 
• Týrané a zneužívané děti 

RÁDCE OBČANA  
 
Dopravní 
agenda• 
• Řidičský průkaz 
• Mezinárodní ŘP 
• Výpis z evidenční karty řidiče 
  nebo z bodového systému 

Žádost o výpis z evidenční karty řidiče 
nebo o výpis z bodového systému 
Kdo je oprávněn jednat: 
• Fyzická osoba, pokud jde o údaje o ní vedené. 
• Žádost může podat také fyzická nebo právnická osoba na 
  základě úředně ověřeného písemného souhlasu osoby, o jejíž 
  údaje fyzická nebo právnická osoba žádá. 

Doklady nutné s sebou: 
• vyplněná Žádost o výpis z evidenční karty řidiče 
• platný doklad totožnosti 

Správní poplatek: 
• Správní poplatek 15 Kč za každou i započatou stránku, který 
  je nutné uhradit při vydání dokladu hotově na přepážkovém 
  pracovišti. 

Lhůty pro vyřízení: 
• Do 30 dnů, zpravidla na počkání. 
Formuláře: 
• Žádost o výpis z evidenční karty řidiče se vyplňuje přímo na 
  přepážce. 

Úřední hodiny Magistrátu města Liberec: 
pondělí a středa 
úterý a čtvrtek 
pátek 
sobota 

8.00–17.00 
8.00–16.00 
8.00–14.00 
8.00–12.00 

Kontakt: 
Magistrát města Liberce, odbor dopravy, oddělení registru řidičů, 
Frýdlantská 183, 460 59 Liberec 1 (nová budova), 
přepážková pracoviště 
Tel.: 485 243 822 (823) 
Tel. sekretariátu odboru: 485 243 836 
Aktuální telefonní seznam naleznete na www.liberec.cz – kontakty. 

Každý poslední pátek v měsíci je tzv. sanitární den, kdy jsou 
všechny objekty magistrátu pro veřejnost uzavřeny. 
Adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
Telefon: 485 243 111 
Fax: 485 243 113 
E-mail: info@magistrat.liberec.cz 
E-podatelna: posta@magistrat.liberec.cz 
Web: www.liberec.cz 

Letáky jsou k dispozici ke stažení na 
www.liberec.cz 



 
Řidičský průkaz 
Vydání prvního řidičského průkazu 
Kdo je oprávněn jednat: 
• Řidičský průkaz se vydává osobě, která je držitelem 
  řidičského oprávnění. 
• U osob mladších 18 let je při podání žádosti nutná i osobní 
  účast zákonného zástupce. 

Doklady nutné s sebou: 
Doklady nutné s sebou: 
• žádost o vydání řidičského průkazu 
• doklad o odborné způsobilosti, tj. doklad o úspěšném složení 
   zkoušky (po absolvování autoškoly), pokud byla vykonána 
   u jiného úřadu než MML 
• platný doklad totožnosti 
• jednu barevnou nebo černobílou průkazovou fotografii 
   rozměru 35 x 45 mm 

• žádost o vydání řidičského průkazu 
• platný doklad totožnosti 
• poškozený nebo zničený řidičský průkaz žadatele 
• jednu barevnou nebo černobílou průkazovou fotografii 
   rozměru 35 x 45 mm 

„Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo 
zničení řidičského průkazu“. Potvrzení platí 30 dnů ode dne 
vydání, po tuto dobu nahrazuje ŘP, ale pouze pro provoz 
na území ČR. Současně žadatel vyplní „Žádost o vydání 
řidičského průkazu“. Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou 
působností vydá držiteli řidičského oprávnění druhopis 
řidičského průkazu. 

Mezinárodní řidičský průkaz 
Mezinárodní řidičský průkaz se vydává držiteli řidičského 
oprávnění na základě žádosti a opravňuje k řízení motoro- 
vých vozidel v rozsahu jeho řidičského oprávnění. 

! 
Mezinárodní řidičský průkaz samostatně neopravňuje 
jeho držitele řídit motorové vozidlo na území ČR. 

Kdo je oprávněn jednat: 
• Podat žádost o vydání a vlastní převzetí vydaného průkazu 
  je oprávněna pouze osoba, které bylo uděleno řidičské 
   oprávnění. 

Doklady nutné s sebou: 
Formulář: 
• Žádost o vydání řidičského průkazu je k dispozici v hale 
  magistrátu nebo k prohlédnutí (vzor) na internetových 
  stránkách Ministerstva dopravy ČR. 

• žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu 
• platný doklad totožnosti 
• platný řidičský průkaz žadatele 
• jednu barevnou nebo černobílou průkazovou fotografii 
   rozměru 35 x 45 mm 

Výměna řidičského průkazu za nový 
Kdo je oprávněn jednat: 
• Držitel řidičského průkazu, nebo jím zmocněná osoba. 
• Žadatel je povinen podat žádost osobně nebo 
  prostřednictvím zmocněné osoby na základě i neověřené 
  plné moci. Převzít řidičský průkaz lze buď osobně nebo 
  prostřednictvím zmocněné osoby na základě OVĚŘENÉ 
  PLNÉ MOCI. 

Správní poplatek: 
• Vydání 1. ŘP – 50 Kč v hotovosti. 
• Výměna ŘP ze zákona – bez poplatku. 
• Výměna ŘP z důvodu změny údajů (jména, bydliště atd.) 
  – 50 Kč v hotovosti. 
• Výměna z důvodu ztráty, odcizení, poškození, zničení ŘP 
   nebo rozšíření řid. oprávnění – 50 Kč v hotovosti. 
• Expresní žádost – 500 Kč v hotovosti. 
• Správní poplatky se platí přímo na přepážce. 

Formulář: 
• Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu 
  je k dispozici na přepážkovém pracovišti nebo na 
  www.liberec.cz – formuláře – odbor dopravy. 

Správní poplatek: 
• Správní poplatek činí 50 Kč v hotovosti. 

Doklady nutné s sebou: 
Lhůty k vyřízení: 

• žádost o vydání řidičského průkazu 
• platný doklad totožnosti žadatele (ten předloží i zmocněná 
   osoba) 
• původní řidičský průkaz žadatele 
• jednu barevnou nebo černobílou průkazovou fotografii 
   rozměru 35 x 45 mm 

Lhůty k vyřízení: 
• Bezodkladně. 

• Nejpozději do 20 kalendářních dnů od podání žádosti. 
• Expresní žádost do 5 pracovních dnů (nelze u prvních 
  řidičských průkazů). 
• Týká-li se hlášení mezinárodního řidičského průkazu, duplikát 
  je vystaven neprodleně, zpravidla na počkání. Nejčastější dotazy: 

• Ve kterých zemích Evropy je platný český řidičský průkaz? 
  Při cestování po Evropě jsou ve všech státech (s výjimkou 
  Ruska, Turecka a Albánie) platné české řidičské průkazy 
  vydané po 1. 7. 1964, tedy vzory CZ 1 (růžový rozkládací) 
  až CZ 7 (plastová karta, vzor EU). Pro cesty do ostatních 
  zemí bývá řidičům doporučováno, aby si nechali vystavit 
  mezinárodní řidičský průkaz. 

Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení 
řidičského průkazu 

• Ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu 
  je držitel řidičského oprávnění povinen neprodleně ohlásit 
  příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. 
• Bezodkladně po oznámení vydá obecní úřad obce 
  s rozšířenou působností držiteli řidičského oprávnění 

! 
Povinná výměna řidičských průkazů ze zákona. 

Výměna ŘP musí být provedena v těchto lhůtách: 
• ŘP vydané od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000 – povinná výměna 
  do 31. 12. 2010. 
• ŘP vydané od 1. 1. 2001 do 31.12. 2002 – povinná výměna 
  do 31. 12. 2012. 
• ŘP vydané od 1. 1. 2003 do 30.4. 2004 – povinná výměna 
  do 31. 12. 2013. 


