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POZOR!!! 
Podací adresou pro všechny budovy 
magistrátu je: 
nám. Dr. E. Beneše 1, 
460 59 Liberec 1 

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) 
• Úřední doba a budovy MML 
• Trestná činnost a výchovné problémy 
  u nezletilých a mladistvých 
• Týrané a zneužívané děti 

RÁDCE OBČANA  

! 

Každý poslední pátek v měsíci je 
tzv. sanitární den, kdy jsou všechny 
objekty magistrátu pro veřejnost 
uzavřeny. 

Budovy Magistrátu 
města Liberec a jejich 
úřední doba 

(od 1. 1. 2009) 

REZERVACE POŘADÍ 
 PŘES INTERNET 

• Chcete-li  se vyhnout zbytečnému 
čekání ve frontě, objednejte se na 
přepážkové pracoviště přes internet. 

• Tato služba je poskytována pouze 
pro agendy vykonávané na přepážkách 
Nového magistrátu a registraci vozidel 
v budově Uranu. 

• Seznam agend a možnost jejich 
objednání je přístupný na www.liberec.cz 
odkaz „Rezervace pořadí“. 

• Zamluvení termínu je možné až 
3 měsíce dopředu v přesně stanoveném 
dni a hodině. 

• Nezapomeňte si s sebou přinést 
PIN vygenerovaný pro Vaši rezervaci!!! 
V případě zapomenutí nebude Vaše 
rezervace platná. 

Adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
Telefon: 485 243 111 
Fax: 485 243 113 
E-mail: info@magistrat.liberec.cz 
Web: www.liberec.cz 

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

prosinec 2008 



 

1. Historická radnice MML 
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

Odbory, které zde najdete: 
• Odbor kontroly a interního auditu 
• Kancelář primátora 
• Odbor právní a veřejných zakázek 
  – Odd. právních služeb 
• Odbor rozvojových projektů 
• Odbor strategie a územní koncepce 
• Odbor školství, kultury a sportu 
• Odbor komunálních služeb 
• Kancelář tajemníka 
• Odbor správní a živnostenský 
  – Odd. matriky 
• Odbor technické správy veřejného majetku (přestěhován na 
  ul. Masarykova 625/24) 

  – Odd. Czechpoint 
  – Odd. živnostenský úřad 
• Odbor právní a veřejných zakázek 
  – Odd. poplatků a pohledávek 
• Odbor dopravy 
  – Odd. silniční a dopravní úřad 
  – Odd. registrace řidičů 

• Odbor dopravy 
  – Odd. registru vozidel 
• Městská policie 

Úřední hodiny: 
pondělí, středa 
úterý, čtvrtek 
pátek 
sobota 

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

Úřední hodiny: 
pondělí, středa 
úterý, čtvrtek 
pátek 
sobota 

8.00–17.00 
8.00–16.00 
8.00–14.00 
8.00–12.00 
(jen registr vozidel) 

Úřední hodiny: 
pondělí, středa 
úterý, čtvrtek 
pátek 

8.00–17.00 
8.00–16.00 
8.00–14.00 

V sobotu jsou otevřeny pouze přepážky následujících 
    agend: 
• osobní a cestovní doklady, 
• evidence obyvatel, 
• czechpoint a ověřování, 
• pokladna, 
• správa poplatku za odpad a psy, 
• řidičské průkazy, 
• živnostenské podnikání. 

4. Liebigova vila 
Jablonecká 41/27, 460 05 Liberec 5 

Odbory, které zde najdete: 
• Odbor ekonomiky 
• Odbor majetku města 

2. Nový magistrát (bývalá budova knihovny) 
Frýdlantská 183, 460 59 Liberec 1 

Odbory, které zde najdete: 
• Stavební úřad 
• Odbor ekonomiky 
  – Odd. informační soustavy a daní - pokladna 
• Odbor životního prostředí 
• Odbor správní a živnostenský 
  – Odd. dokladů a evidence obyvatel 

3. Uran 
1. máje 108, 460 07 Liberec III -Jeřáb 

Odbory, které zde najdete: 
• Odbor sociálních a zdravotních služeb 
• Odbor sociální péče 
• Odbor správní a živnostenský 
  – Odd. přestupků 
• Kancelář tajemníka 
  – Odd. krizového řízení 

Úřední hodiny: 
pondělí, středa 
úterý, čtvrtek 
pátek 

8.00–17.00 
8.00–16.00 
8.00–14.00 


