Úřadujeme i v sobotu
Městský úřad Mnichovice, prostřednictvím
- Turistického informačního centra,
poskytuje služby pro občany Mnichovic a okolí i další návštěvníky a to i v sobotu.
Jedná se o především o tyto služby:
• Czech Point:
o úřední ověření kopií listin, podpisů, výpis z katastru nemovitostí, výpis
z rejstříku trestů, výpis z Živnostenského rejstříku, výpis z Obchodního
rejstříku, výpis z karty řidiče – bodové hodnocení,
• zřizování datových schránek pro podnikatele a jejich konverze
• dávky státní sociální podpory:
o obdržíte veškeré informace, o jaké dávky státní sociální podpory lze požádat ,
o jaké formuláře jsou na příslušné dávky státní sociální dávky, včetně poskytnutí
formulářů,
o jaké doklady je nutno spolu s formulářem předložit,
o pracovnice informačního centra Vám ochotně pomohou při vyplnění
formulářů,
o zdarma Vám ověří pravost veškerých dokladů (na základě pověření Úřadu
práce Praha – východ, pracoviště státní sociální podpory), které se přímo týkají
žádosti o dávky státní sociální podpory,
o a zároveň zde v informačním centru přímo můžete využít sběrné schránky ke
vložení žádosti, která je pravidelně (1 x týdně) vybírána zaměstnancem Úřadu
práce Praha – východ, pracoviště státní sociální podpory.
Od června 2010 byla v Mnichovicích otevřena bezplatná občansko-právní poradna.
Poradnu provozuje Cesta integrace o. s. poskytovatel sociální služby v oblasti sociálního,
právního a psychologického poradenství. Poradna je občany města a regionu velice využívána
a je pro veřejnost otevřena v Turistickém informačním centru v Mnichovicích každý čtvrtek
od 13.00 hod. – 16.00 hod.
Ve spolupráci s Finančním úřadem v Říčanech je každoročně v měsíci březnu a to i ve
večerních hodinách umožněno občanům Města Mnichovice a přilehlých obcí vyřídit své
zákonné povinnosti vůči svému správci daně a tj. podat daňové přiznání za příslušný
kalendářní rok a bezplatně získat pomoc při vyplnění daňového přiznání v místě svého
trvalého bydliště.
Kromě těchto služeb si můžete nejenom v pracovních dnech, ale i v sobotu využít zdarma
služeb internetu, podat žádost do podatelny MěÚ, nechat okopírovat listiny, zaslat fax.,
nechat zalaminovat dokument, svázat dokumenty do kroužkové vazby , a využít například
možnosti zakoupení vstupenek do divadel prostřednictvím Ticket Portal, které dle Vašeho
výběru jsou Vám ihned pomocí počítače po zakoupení vytištěny.
Pracovnice dále nabízejí prodej map, plánků, pohlednic, propagačních materiálů, knih a
upomínkových předmětů a Ladovskou tématikou. Kromě toho jsou poskytovány informace o
městě, mikroregionu Ladův kraj, informace o ubytování, stravování. Dále poskytují informace
o vlakových a autobusových spojích a možnostech přepravy v centru Prahy. Návštěvníci, kteří
navštíví Turistické informační centrum naleznou spoustu užitečných letáků a propagačních
materiálů zdarma a naše pracovnice jim poradí a sestaví program například kam na výlet.
Prostřednictvím Turistického informačního centra je zajišťována i průvodcovská služba pro
veřejnost, takže Vám ušijeme na míru například i vycházku po Ladově kraji s průvodcem.

Turistické informační centrum pořádá přednášky, kulturní akce, akce pro děti a turistické akce
např. vyhledávaný turistický pochod „Po stopách kocoura Mikeše „ každoročně v září.
Můžete též zdarma navštívit naši výstavní expozici v objektu Turistického informačního
centra , kde jsou umístěny výstavy na určité téma a zároveň zrelaxovat na přilehlé zahradě pro
veřejnost.
Provozní doba Turistického informačního centra :
PO – PÁ: 8.00 – 12.00 hod. 13.00 – 17.00 hod.
SO :
8.00 – 12.00 hod.
V případě potřebných informací kontaktujte pracovnice Turistického informačního centra
Mnichovice : tel: 323 666 311 , e-mail: infocentrum@mnichovice.info ochotně Vám poradí a
pomohou.

Miroslava Vojtíšková
tajemnice MěÚ Mnichovice

