
 
 

1) Základní informace o úřadu a městské části Praha 3 

Hlavní město Praha se člení na městské části. Vztahy mezi hlavním městem Prahou 
a městskými částmi upravuje jednak přímo zákon o hlavním městě Praze (zákon o hlavním 
městě Praze č. 131/2000 Sb.), případně zvláštní zákony, a jednak Statut hlavního města 

Prahy, který vydává hlavní město Praha formou obecně závazné vyhlášky. 
 

Městská část v rozsahu daném zákonem a Statutem plní úkoly v oblasti samostatné 
působnosti (samosprávy) i přenesené působnosti (státní správy) na katastrálním území 
Žižkov a částech katastrálních území Strašnice, Vinohrady a Vysočany. 

 

Městská část se nachází na východ od samotného centra metropole. Její území tvoří pražská 
čtvrť Žižkov a část Královských Vinohrad. Rozloha městské části je 6,49 km2, počet obyvatel  
k 31.12.2021 byl 71.409 obyvatel, z toho 11.490 dětí v rozmezí 0 - 18 let. 

 

Městská část v rozsahu stanoveném zákonem 131/2000 Sb. a Statutem vystupuje v právních 
vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. 
Městská část má vlastní rozpočet a za podmínek stanovených zákonem a Statutem  

hospodaří podle něj. 
 

Městská část zajišťuje výkon finanční kontroly podle zvláštních právních předpisů. 
 

Městská část je spravována zastupitelstvem městské části; dalšími orgány městské části jsou 
rada městské části, starosta městské části, úřad městské části a zvláštní orgány městské  

části, mohou být zřízeny pouze na základě zvláštních zákonů pro výkon přenesené 
působnosti). Zastupitelstvo může jako své poradní orgány zřídit výbory (vždy zřizuje výbor 

finanční a kontrolní), zatímco rada městské části může jako své poradní orgány zřídit komise. 
 

Městskou část zastupuje navenek její starosta s tím, že úkony, které vyžadují předchozí 
souhlas zastupitelstva městské části nebo rady městské části, může provést jen po jejich 

předchozím schválení. 
 

Úřad městské části se nachází ve třech budovách na adresách uvedených níže v Kontaktech. 
V rámci úřadu jsou zřízeny odbory, které jsou organizačními jednotkami ÚMČ pro záležitosti 
svěřené jim Organizačním řádem ÚMČ, zejména pro činnosti odborné (odvětvové), 
kontrolní, metodické, poradní a organizační. Úřad se dělí na 20 odborů, v jejichž čele stojí 
vedoucí odboru. 

 
Odbory se mohou dále členit na oddělení. Oddělení jsou organizační útvary vytvořené 

k řízení jednotlivých odborných činností, popř. souborů činností. V jejich čele jsou vedoucí 
oddělení, kteří jsou podřízeni vedoucím odborů. K zabezpečení odborných činností mohou 

1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany 
v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 

1. Místní a časová dostupnost 



být v odborech nebo v rámci ÚMČ vytvořeny odborné skupiny. Základní činnosti jednotlivých 
odborů a oddělení jsou uvedeny v Organizačním řádu ÚMČ Praha 3). 

 

2) Budova úřadu městské části Praha 3 a lokalizace 
odboru sociálních věcí 
Budova úřadu, v níž sídlí Odbor sociálních věcí, se nachází na území Městské části Praha 3 

s dobrou dopravní dostupností na adrese Seifertova 51, Praha 3. Budova je bezbariérově 
upravena. Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „OSPOD“) je umístěno 
ve 4. patře budovy a je dosažitelné pomocí výtahu, které se nalézají u hlavního vchodu 
(přístup z ulice Seifertova 51). Hlavní vchod je vybaven recepcí s ostrahou s nepřetržitým 
provozem. Ostraha zabezpečuje po dobu 24 hodin bezpečnost v celém objektu. V budově 
úřadu je zakázáno kouření. 

Celkový pohled na umístění Úřadu městské části Praha 3- Obor sociálních věcí, 

oddělení SPOD (označení A v mapě) 
 

 



Pohled na budovu Úřadu městské části Praha 3, Seifertova 51 – sídlo Odboru 
sociálních věcí a oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

 
 
 

Dopravní dosažitelnost OSPOD ÚMČ Praha 3: 

Tram 5, 9, 15, 26 zastávka Viktoria Žižkov 



Vnitřní prostory úřadu: výtah a vstupní schodiště do 
prostor OSPOD, včetně čekárny. Prostory jsou 

bezbariérové, nekuřácké, dosažitelné pomocí výtahu. 
 
 

Vrátnice s bezbariérovým vstupem a vstupní hala s orientační tabulí 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Vstupní schodiště a čekárna v prostorách 

OSPOD ÚMČ Praha 3 



3) Organizační schéma úřadu 



4) Telefonní seznam a e-mailové kontakty 
ÚMČ Praha 3 

 

 



5) Odbor sociálních věcí 
 

Vedoucí odboru: Mgr. Vladimír Beran  
Tel. 222 116 488 
Email: beran.vladimir@praha3.cz 

6) Členění odboru sociálních věcí 

Odbor sociálních věcí je odborem v samostatné působnosti. 
Je rozdělen do tří oddělení: 
1/ Oddělení prevence a metodické podpory 
2/ Oddělení sociálně-právní ochrany dětí 
3/ Oddělení sociální práce 

 

7) Oddělení sociálně-právní ochrany dětí 
 

Vedoucí oddělení: Martina Minhová 

Tel. 222 116 485 
Email: minhova.martina@praha3.cz 


