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Odcizení průkazu zaměstnance Úřadu městské části Praha 16

Vážení,

oznamujeme Vám, že dne 14. 10. 2017 došlo k odcizení Průkazu zaměstnance Úřadu městské 
části Praha 16 Bc. Jany Černé.

Popis odcizeného průkazu:
Jedná se o průkaz v rozměru 11 x 8 cm v průhledném pouzdře z umělé hmoty.

Na přední straně průkazu je odshora vytištěn název úřadu – ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 
PRAHA 16, dále PRŮKAZ ZAMĚSTNANCE, vpravo nahoře je vytištěn znak Městské části 
Praha 16. Níže zleva je vylepeno barevné průkazové foto zaměstnance o rozměrech 4,5 cm x 
3,5 cm. Vpravo vedle fotografie je uvedeno: Odbor sociální, Sociální pracovník. Pod takto 
vymezeným zařazením zaměstnance je uvedeno: Číslo průkazu *0154, níže: Jméno, příjmení, 
titul zaměstnance: Jana Černá, Bc. Pod průkazovou fotografií je vlastnoruční podpis 
zaměstnance, vpravo od něj vlastnoruční podpis tajemníka Úřadu městské části Praha 16.
Vlevo dole je otištěno malé kulaté úřední razítko se státním znakem České republiky a textem 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16, s číselným označením úředního razítka: -12-. Vpravo dole je 
uvedeno: Průkaz vyhotoven 25. 11. 2015, dále Platnost průkazu do 31. 12. 2025.

Na zadní straně průkazu zaměstnance je tento text:
Držitel tohoto průkazu je oprávněn:
1.k jednání s občany a institucemi při řešení sociálních otázek občanů zbavených 

způsobilosti k právním úkonům, 
2.přebírání pošty a peněz nesvéprávných občanů, jimž byla Městská část Praha 16 

ustanovena opatrovníkem, 
3.ke vstupu do věznic na území ČR, kde je vykonáván výkon vazby a trestu,
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4.poskytovat sociální služby klientům ve výkonu trestu odnětí svobody a ve výkonu vazby,
5.je oprávněn vykonávat sociální práci podle zákona č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních 

službách.

S pozdravem

Ing. Pavel Jirásek
tajemník Úřadu městské části Praha 16

Rozdělovník:
Magistrát hlavního města Prahy
Městské části hlavního města Prahy (1-15, 17-22)
Ministerstvo spravedlnosti ČR (pro uveřejnění v Ústředním věstníku České republiky)
Ministerstvo vnitra ČR
Úřední deska Městské části Praha 16
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