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Vyplácení dávek SSP
zajiš�ují pouze úřady měst

Karlovy Vary, Sokolov, Cheb

● zabezpečují výplaty dávek
státní sociální podpory (SSP)
● kontrolují činnosti na úseku
SSP vůči fyzickým a právnic-
kým osobám a dalším účastní-
kům řízení
● vedou kontaktních místa SSP
● odborně zpracovávají roz-
hodnutí v daném stupni správ-
ního řízení, včetně kontroly a
dozoru v oblasti výplaty SSP
● zajiš�ují rozpis rozpočtu pro
financování výplaty dávek a
zpracování příslušných ekono-
mických rozborů
● komplexně zajiš�ují účetní
agendy v oblasti SSP
● zajiš�ují právní agendy v ob-
lasti dávek včetně vymáhání
přeplatků, nařizují výkon roz-
hodnutí, podávají návrhy na vý-
kon rozhodnutí soudní cestou,
ukládají pokuty a zajiš�ují jejich
vymáhání

Adresář úřadů obcí
s rozšířenou působností
Aš
Městský úřad Aš
Kamenná 52
352 01 Aš
Telefon: 354 524 211
Fax: 354 524 242
www.mestoas.cz
mestoas@muas.cz
Úřední dny:               PO + ST
Úřední hodiny:    8.00 − 17.00

Cheb
Městský úřad Cheb
Náměstí Krále Jiřího
z Poděbrad 14
350 20 Cheb
Telefon: 354 422 471−5
Fax: 354 422 585
www.mestocheb.cz
kontakt@cheb−etc.cz
Úřední dny:               PO + ST
Úřední hodiny:    7.30 − 12.00

    13.00 − 17.00

Karlovy Vary
Magistrát města
Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary
Telefon: 353 224 601−8
Fax: 353 222 913
www.mmkv.cz
www.karlovyvary.cz
posta@mmkv.cz
Úřední dny:               PO + ST
Úřední hodiny:    8.00 − 17.00

Kraslice
Městský úřad Kraslice
Náměstí 28. října 1438
358 20 Kraslice

Telefon: 352 370 411
Fax: 352 686 809
www.kraslice.cz
podatelna@meu.kraslice.cz
Úřední dny:               PO + ST
Úřední hodiny:    8.00 − 17.00

Mariánské Lázně
Městský úřad
Mariánské Lázně
Ruská 155
353 01 Mariánské Lázně
Telefon: 354 623 181
Fax: 354 623 186
www.marianskelazne.cz
epodatelna@marianskelazne.cz
Úřední dny:               PO + ST
Úřední hodiny:    8.00 − 12.00

    12.30 − 17.00

Ostrov
Městský úřad Ostrov
Klínovecká 1204
363 20 Ostrov
Telefon: 353 801 111
Fax: 353 801 299
www.ostrov.cz
podatelna@ostrov.cz
Úřední dny:               PO + ST
Úřední hodiny:    7.30 − 12.00

    13.00 − 17.30

Sokolov
Městský úřad Sokolov
Rokycanova 1929
356 20 Sokolov
Telefon: 352 325 200
Fax: 352 602 510
www.mu−sokolov.cz
epodatelna@mu−sokolov.cz
Úřední dny:               PO + ST
Úřední hodiny:    8.00 − 17.00

Reforma veřejné správy v Karlovarském kraji
Správní obvod obce

s rozšířenou působností
je od 1. ledna 2003

vymezen územím obcí
(města jsou označena tučně)

Aš
    Aš, Hazlov, Hranice, Krás-
ná, Podhradí: celkem 5 obcí

Cheb
    Dolní Žandov, Františkovy
Lázně, Cheb, Křižovatka, Li-
bá, Lipová, Luby, Milhostov,
Milíkov, Nebanice, Nový Kos-
tel, Odrava, Okrouhlá, Plesná,
Pomezí nad Ohří, Poustka,
Skalná, Třebeň, Tuřany, Vel-

ký Luh, Vojtanov: celkem 21
obcí

Karlovy Vary
    Andělská Hora, Bečov nad
Teplou, Bochov, Božičany,
Březová, Černava, Čichalov,
Dalovice, Děpoltovice, Hory,
Chodov, Chyše, Jenišov, Kar-
lovy Vary, Kolová, Krásné
Údolí, Kyselka, Mírová, Nej-
dek, Nová Role, Nové Hamry,
Otovice, Otročín, Pila, Pšov,
Sadov, Smolné Pece, Stanovi-
ce, Stružná, Šemnice, Štědrá,
Teplička, Toužim, Útvina, Va-
leč, Verušičky, Vrbice, Vysoká
Pec, Žlutice, Hradiště a území
vojenského újezdu Hradiště:
celkem 40 obcí

Kraslice
    Bublava, Jindřichovice,
Kraslice, Oloví, Přebuz, Rota-
va, Stříbrná, Šindelová: celkem
8 obcí

Mariánské Lázně
    Drmoul, Lázně Kynžvart,
Mariánské Lázně, Mnichov,
Ovesné Kladruby, Prameny,
Stará Voda, Teplá, Trstěnice,
Tři Sekery, Valy, Velká HleÔ-
sebe, Vlkovice, Zádub−Závi-
šín: celkem 14 obcí

Ostrov
    Abertamy, Boží Dar, Hájek,
Horní Blatná, Hroznětín, Já-

chymov, Krásný Les, Merklín,
Ostrov, Pernink, Potůčky,
Stráž nad Ohří, Velichov, Voj-
kovice: celkem 14 obcí

Sokolov
    Březová, Bukovany, Citice,
Dasnice, Dolní Nivy, Dolní
Rychnov, Habartov, Horní
Slavkov, Chlum Svaté Maří,
Chodov, Josefov, Kaceřov,
Krajková, Královské Poříčí,
Krásno, Kynšperk nad Ohří,
Libavské Údolí, Loket, Lom-
nice, Nová Ves, Nové Sedlo,
Rovná, Sokolov, Staré Sedlo,
Svatava, Šabina, Tatrovice, Tě-
šovice, Vintířov, Vřesová: cel-
kem 30 obcí

Přehled nových agend úřadů obcí s rozšířenou působností
Správní činnosti

    Vydávání potvrzení o stát-
ním občanství, vydávání sou-
hlasu k zápisu rozhodnutí ci-
zozemských úřadů a soudů
do matričních knih, příjem
žádostí o vydání osvědčení
o státním občanství ČR,
agendy spojené se skládá-
ním státoobčanského slibu
před tajemníkem úřadu,
zpracování údajů v infor-
mačním systému evidence
obyvatel, zajištění připrave-
nosti správního obvodu na
mimořádné události, prová-
dění záchranných a likvi-
dačních prací a ochrana oby-
vatelstva, na žádost náčelníka
územní vojenské správy za-
jištění prostorů k provedení
odvodů a proplácení nákladů
s tím spojených, zajištění
agendy civilní služby, pří-
prava a vyhlášení regulační
opatření a plnění úkolů ulo-
žených krajským úřadem k za-
jištění nezbytných dodávek v
systému hospodářských opa-
tření pro krizové stavy, zajiš-
tění úkolů spojených s mobi-
lizačními přípravami státu, za-
jištění výkonu státní správy
na úseku občanských prů-
kazů a cestovních dokladů.

Činnost na úseku školství,
kultury, památkové péče,
tělovýchovy a zdravotnictví

    Zabezpečení úkolů vyplý-
vajících ze zákona o návyko-
vých látkách, zejména vydá-
vání receptů, výkon a organi-
zace státní památkové péče ve
svém správním obvodu v sou-
ladu s koncepcí rozvoje státní
památkové péče ČR, účast na
zpracování koncepce podpory
státní památkové péče v kraji
a na zpracování střednědo-
bých a prováděcích plánů a

programů zachování a obnovy
kulturních památek v kraji, vy-
jádření k návrhům na prohlá-
šení věci za kulturní památku,
jakož i k návrhům na zrušení
prohlášení kulturní památky;
rozhodnutí o opatřeních, která
je povinen vlastník kulturní
památky učinit ve stanovené
lhůtě; výdej závazných stano-
visek k zamýšlené obnově kul-
turní památky.

Živnostenský úřad
    je dotčeným orgánem stát-
ní správy v územním a sta-
vebním řízení; týká−li se toto
řízení koncesovaných živ-
ností, živností ohlašovacích
vázaných, živností ohlašo-
vacích řemeslných, živností
ohlašovacích volných a živ-
ností provozovaných prů-
myslovým způsobem, vede
živnostenský rejstřík v pů-
sobnosti svého správního ob-
vodu.

Územní rozvoj
    Na žádost obce zajiš�uje po-
řízení územního plánu obce,
regulační plán a územně plá-
novací podklady; zajiš�uje
součinnosti na úseku územ-
ního plánování při prodeji
státní zemědělské půdy Po-
zemkovým fondem ČR; zajiš-
�uje metodickou a odbornou
pomoc pověřeným obecním
úřadům na úseku územního
plánování; zajiš�uje úkoly spo-
jené s procesem podpory re-
gionálního rozvoje.

Úsek dopravy a silničního
hospodářství

    Výkon funkce dopravního
úřadu pro městskou autobu-
sovou dopravu a pro taxis-
lužbu, výkon státního odbor-
ného dozoru v rozsahu vyme-
zeném zákonem, rozhoduje
o udělení (odnětí) oprávnění

k provádění pravidelného
měření emisí silničních vo-
zidel, provádí výkon působ-
nosti speciálního stavebního
úřadu pro silnice II. a III. tříd,
projednává přestupky na
dálnicích a silnicích dle zá-
kona o přestupcích, vede re-
gistr silničních vozidel, roz-
hoduje o zápisu silničního
vozidla do registru vozidel,
provádí zápisů změn údajů
zapisovaných v registru, při-
děluje registrační značky sil-
ničním motorovým vozid-
lům a přidělování tabulky s
registrační značkou, vydává
osvědčení o registraci a tech-
nického průkazu silničního
vozidla nebo technické
osvědčení silničního vozidla,
provádí zápis a výmaz zá-
stavního práva k silničním
motorovým vozidlům do re-
gistru vozidel a technického
průkazu vozidla, rozhoduje
o vyřazení silničního vozidla
z provozu, schvaluje tech-
nickou způsobilost jednotli-
vě vyrobeného nebo přesta-
věného silničního vozidla,
schvaluje technické způso-
bilosti jednotlivě dovezené-
ho silničního vozidla, řeší
přestupky podle zákona č.
168/1999 Sb., vede evidenci
přestupců, provádí prevenci
v oblasti bezpečnosti provozu
na pozemních komunikacích,
výkon státní správy a státní-
ho dozoru ve věcech získá-
vání a zdokonalování odbor-
né způsobilosti k řízení mo-
torových vozidel v rozsahu
vymezeném zákonem, vydá-
vá (odnímá) registrace k pro-
vozování autoškoly, schva-
luje výcviková vozidla a vy-
řazování vozidel z výcviku,
vede evidenci žadatelů o vý-
uku nebo výcvik k získání
řidičského oprávnění, zajiš-

�uje zkoušky žadatelů o ři-
dičská oprávnění, vydává
osvědčení profesní způsobi-
losti řidiče; výkon státní
správy na úseku provozu na
pozemních komunikacích,
zejména povolování výjimek
ze zákazu jízdy; provádí
místní a přechodné úpravy
provozu na silnicích II. a III.
třídy a na místních komuni-
kacích, uděluje a rozšiřuje
řidičská oprávnění; provádí
podmínění, omezení a po-
zastavení řidičského opráv-
nění; nařízuje přezkoumání
zdravotní způsobilosti, pře-
zkoumání odborné způsobi-
losti; vede registr řidičů pro-
jednání přestupků proti bez-
pečnosti a plynulosti provo-
zu na pozemních komuni-
kacích.

Úsek sociálních věcí
    Poskytování příspěvků na
opatření zvláštních pomů-
cek občanům s těžkými va-
dami nosného nebo pohybo-
vého ústrojí, nevidomým a
neslyšícím občanům; posky-
tování příspěvků na koupi,
celkovou opravu a provoz
motorového vozidla; posky-
tování příspěvků na úpravu
motorového vozidla na ruční
ovládáni občanům s těžkými
vadami nosného nebo pohy-
bového ústrojí; poskytování
příspěvků na úpravu bytu
občanům s těžkými vadami
nosného nebo pohybového
ústrojí a nevidovým obča-
nům; přiznání mimořád-
ných výhod, výdej průkazů
mimořádných výhod, vedení
příslušné evidence; poskyto-
vání bezúročných půjček;
zajištění výkonu funkce opa-
trovníka osob zbavených
způsobilosti k právním úko-
nům, plnění úkolů vyplýva-
jící ze zákona o sociálně

právní ochraně dětí, roz-
hodnutí ve správním řízení
o udělení souhlasu k výpo-
vědi z nájmu nebytových
prostor užívaných pro po-
třeby zdravotnictví, sociál-
ních služeb apod.; zajištění
péče o pojištěnce, u něhož
není zajištěna další péče, ob-
dobně postupuje u dětí a
mladistvých se závažnou so-
ciální problematikou v rodi-
ně; doporučení uzavření
smlouvy o nájmu bytu zvlá-
štního určení, rozhodnutí o
poskytování příspěvku na
výživu dítěte; sledování a ře-
šení nezletilých dětí (do 15
let), které se dopustily činu
jinak trestného a dětí a mlá-
deže s opakovanými poru-
chami chování závažného
rázu, výkon opatření k jejich
nápravě; podávání návrhů
soudu na nařízení, prodlou-
žení nebo zrušení ústavní
výchovy, zajištění činnosti
komise pro sociálně právní
ochranu dětí, spolupráce s
věznicemi, státním zastupi-
telstvím, policií a soudy na
daném úseku; vedení evi-
dence a spisové dokumenta-
ce dětí.

Úsek životního prostředí
    Oznamuje příslušnému
útvaru Policie ČR odebrání
loveckého lístku nebo ukon-
čení jeho platnosti; výkon
státní správy na úseku vod-
ního hospodářství; úprava
obecného nakládání s po-
vrchovými vodami, povolo-
vání odběru a jiného naklá-
dání s povrchovými nebo
podzemními vodami; usta-
novení rybářské a lesní strá-
že; zabezpečení ekologické
výchovy, poradenské a od-
borné činnosti ve vztahu k
životnímu prostředí.

Krajský úřad Karlovarského kraje:    Závodní 353/88 Karlovy Vary 360 21 TELEFON 353 502 111 FAX 353 331 509    epodatelna@kr-karlovarsky.cz    www.kr-karlovarsky.cz

Zaměstnanci obcí
s rozšířenou působností
vykonávající státní správu
na úseku civilní služby

Aš
Městský úřad Aš
Monika Česáková
Úsek tajemníka
telefon:    po 1. lednu 2003
e−mail:     po 1. lednu 2003

Cheb
Městský úřad Cheb
Pavla Najmanová
Odbor obrany a krizového
řízení
telefon: 354 422 471−5
najmanova@mestocheb.cz

Karlovy Vary
Magistrát města
Karlovy Vary
ing. Šárka Škodová
Kancelář primátora,
Oddělení krizového řízení
telefon: 353 118 111
s.skodova@mmkv.cz

Kraslice
Městský úřad Kraslice
Pracovník, úsek, telefon
a e-mail:         bude známo

až po 1. lednu 2003

Mariánské Lázně
Městský úřad Mariánské Lázně
Zuzana Koš�álová
Oddělení krizového řízení
telefon: 354 623 181
e−mail:     po 1. lednu 2003

Ostrov
Městský úřad Ostrov
Ladislav Jurek
Kancelář starosty
telefon: 353 801 254
ljurek@ostrov.cz

Sokolov
Městský úřad Sokolov
Jednoty 654
356 20 Sokolov
Jiřina Nováková
Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví
telefon: 352 325 111
jirina.novakova@mu−sokolov.cz


