
 

 

Hlavní město Praha 
 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  
Rady hlavního města Prahy 

 
číslo 1841 

ze dne  15.11.2011 

k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy 
 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  
1.  s účinností od 1. 12. 2011 delimitaci části činností a zaměstnanců z oddělení 

organizačního a spisové agendy v odboru dopravněsprávních agend Magistrátu 
HMP do oddělení sekretariátu v odboru dopravněsprávních agend Magistrátu HMP 

2.  s účinností od 1. 12. 2011 delimitaci části činností a zaměstnance z oddělení 
sekretariátu v odboru dopravněsprávních agend Magistrátu HMP do oddělení 
organizačního a spisové agendy odboru dopravněsprávních agend Magistrátu HMP 

3.  s účinností od 1. 12. 2011 změnu názvu oddělení sekretariátu na oddělení 
sekretariátu a spisové služby v odboru dopravněsprávních agend Magistrátu HMP 

4.  s účinností od 1. 12. 2011 změnu názvu oddělení organizační a spisové agendy na 
oddělení správních činností v odboru dopravněsprávních agend Magistrátu HMP 

5.  s účinností od 1. 12. 2011 změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města 
Prahy schváleného jako příloha č. 1 k usnesení Rady hlavního města Prahy č. 15 ze 
dne 11. 1. 2011, ve znění usnesení Rady hlavního města Prahy č. 103 ze dne 1. 2. 
2011, usnesení Rady hlavního města Prahy č. 904 ze dne 21. 6. 2011, usnesení 
Rady hlavního města Prahy č. 1438 ze dne 27. 9. 2011 a usnesení Rady hlavního 
města Prahy č. 1602 ze dne 25. 10. 2011, podle přílohy č. 1 tohoto usnesení 



 

 

I I .   u k l á d á  
1.  řediteli MHMP 

1.  realizovat změny Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy dle bodu 
I.5. tohoto usnesení 

Termín: 1.12.2011 

2.  provést pracovněprávní úkony vyplývající z bodů I.1. a I.2. tohoto usnesení 
Termín: 1.12.2011 

 

 
 

Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. 
primátor hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 

Ing. Karel Březina 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  ředitel MHMP  
Tisk: R-5331  
Provede: ředitel MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
  
  



 

 

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1841 ze dne 15. 11. 2011 
 
 

Organizační řád Magistrátu hlavního města Prahy, schválený jako příloha č. 1 k usnesení Rady 
hlavního města Prahy č. 15 ze dne 11. 1. 2011, ve znění usnesení Rady hlavního města Prahy č. 103  
ze dne 1. 2. 2011,  usnesení Rady hlavního města Prahy č. 904 ze dne 21. 6. 2011, usnesení Rady 
hlavního města Prahy č. 1438 ze dne 27. 9. 2011 a usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1602 ze dne 
25. 10. 2011, se mění takto: 
 

S účinností od 1. 12. 2011 v Článku 3 odst. 2 písm. c)  se slova: 
 

„DSA – odbor dopravněsprávních agend 
 
• odd. organizační a spisové agendy  
• odd. evidence motorových a přípojných vozidel a odbavování občanů  
• odd. evidence řidičů a odbavování občanů  
• odd. techniků 
• odd. zkušebních komisařů 
• odd. sekretariátu“ 

 
 

nahrazují slovy: 
 
„DSA – odbor dopravněsprávních agend 
 

• odd. sekretariátu a spisové služby 
• odd. správních činností  
• odd. evidence motorových a přípojných vozidel a odbavování občanů  
• odd. evidence řidičů a odbavování občanů  
• odd. techniků 
• odd. zkušebních komisařů“. 



 

 

Důvodová zpráva 
 

 Na základě provedené analýzy činností a procesů v odboru dopravněsprávních agend 
Magistrátu hlavního města Prahy, provedené vedením odboru z důvodů potřeby racionalizace 
a zvýšení efektivity výkonu činností na úseku dopravněsprávních agend a správních řízení 
souvisejících s agendou řidičů a agendou silničních vozidel, je předkládán návrh změn názvů 
stávajících oddělení sekretariátu na oddělení sekretariátu a spisové služby a oddělení 
organizační a spisové agendy na oddělení správních činností v odboru dopravněsprávních 
agend Magistrátu hlavního města Prahy. Do oddělení sekretariátu a spisové služby přejde 
z dosavadního oddělení organizačního část činností zajišťovaných třemi zaměstnanci hlavního 
města Prahy zařazení do Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „zaměstnanec“), 
vykonávající agendu nesouvisející se správním řízením. Naopak do oddělení správních 
činností přejde z dosavadního oddělení sekretariátu část činností na úseku správního řízení, 
zajišťovaných jedním zaměstnancem. Tímto organizačním opatřením bude v obou nově 
situovaných odděleních zajištěn výkon ucelených agend.  Oddělení sekretariátu a spisové 
služby bude zabezpečovat tzv. obslužné činnosti a oddělení správních činností bude 
zabezpečovat činnosti na úseku správního řízení.  
  

Ostatní oddělení odboru dopravněsprávních agend Magistrátu hlavního města Prahy 
zůstanou beze změn. 
 
 Navrhovaná změna neklade další nároky na počet pracovních míst. 
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