
 
 
 
 

O Z N Á M E N Í   
Městského úřadu Sedlčany, 

Odboru školství a památkové péče, 

Odboru investic, 

Odboru výstavby a územního plánování, 

Odboru obecní živnostenský úřad, 

Odboru životního prostředí. 

 
Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu a vládou přijatých opatření proti šíření 
koronaviru SARS-CoV-2, které mají dopad na omezení hodin otevřených veřejnosti, 
a dále s ohledem na kapacitu obsluhy, oznamujeme, že tato administrativní budova 
Městského úřadu Sedlčany je pro veřejnost otevřena pouze řízeným přístupem. 
 
V případě, že občan potřebuje vyřídit úřední záležitost, která nesnese odkladu, a podání 
nemůže provést elektronicky nebo prostřednictvím pošty, musí kontaktovat telefonicky 
nebo e-mailem příslušného odborného referenta, který se danou problematikou zabývá 
a dohodnout si s ním další postup, případně osobní návštěvu, která je možná pouze 
v aktuálně platných úředních hodinách, tj. pondělí 8:00 hod. - 11:00 hod.; středa 
13:00 hod. - 16:00 hod. 

Nebude-li požadavek odpovědnými pracovníky úřadu vyhodnocen jako neodkladný, 
bude jeho vyřízení odloženo na později. 

S Úřadem je možné komunikovat telefonicky nebo elektronicky (e-mailem, datovou 
schránkou), popř. prostřednictvím pošty. 
 

Kontakty na zaměstnance: 
 
Odbor výstavby a územního plánování: 
▪ paní Marie Vašáková, vedoucí Odboru; tel.: 314 002 965; vasakova@mesto-sedlcany.cz 
▪ pan Petr Voháňka, (stavební úřad), tel.: 314 002 966; vohanka@mesto-sedlcany.cz 
▪ Ing. Magdaléna Hlávková, (stavební úřad), tel.: 314 002 966; hlavkova@mesto-sedlcany.cz 
▪ pan Filip Novák, DiS, (územní plánování), tel.: 314 002 968; novak@mesto-sedlcany.cz 
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▪ Ing. Veronika Stiborová, (územní plánování), tel.: 314 002 969; stiborova@mesto-
sedlcany.cz 
 
Odbor obecní živnostenský úřad: 
▪ pan Stanislav Stibor, vedoucí Odboru, tel.: 314 002 954; stibor@mesto-sedlcany.cz 
▪ paní Milena Vladyková, (živnost. Kontrola), tel.: 314 002 955; vladykova@mesto-
sedlcany.cz 
▪ paní Jana Samcová, (živnost. Kontrola), tel.: 314 002 955; samcova@mesto-sedlcany.cz 
▪ Ing. Aneta Plachá, (registr živnost. oprávnění), tel.: 314 002 957; placha@mesto-sedlcany.cz 
▪ paní Lenka Gerbelová, (registr živnost. oprávnění), tel.: 314 002 957, gerbelova@mesto-
sedlcany.cz 
 
Odbor životního prostředí: 
▪ Ing. Vladimír Mrázek, vedoucí Odboru, tel.: 314 002 943, mrazek@mesto-sedlcany.cz 
▪ Ing. Marie Kotalíková, (lesní hospodářství), tel.: 314 002 944, kotalikova@mesto-
sedlcany.cz 
▪ pan Petr Vondráček, DiS, (lesní hospodářství), tel.: 314 002 945, vondracek@mesto-
sedlcany.cz 
▪ Ing. Michaela Šmídová, (vodní hospodářství), tel.: 314 002 946, smidova@mesto-
sedlcany.cz 
▪ Ing. Kateřina Doušová, (vodní hospodářství), tel.: 314 002 947, dousova@mesto-
sedlcany.cz 
▪ Ing. Eva Andertová, (vodní hospodářství), tel.: 314 002 949, andertova@mesto-sedlcany.cz 
▪ pan Richard Synek, (administrativa), tel.: 314 002 950, synek@mesto-sedlcany.cz 
▪ Ing. Vlastimil Kryštof, (ochrana přírody, týrání zvířat), tel.: 314 002 951; krystof@mesto-
sedlcany.cz 
▪ Ing. Stanislav Dvořák, (ovzduší, odpady), tel.: 314 002 952; dvorak@mesto-sedlcany.cz 
 
Odbor školství a památkové péče: 
▪ paní Dana Čížková; vedoucí Odboru, (školství), tel.: 314 002 960; cizkova@mesto-
sedlcany.cz  
▪ paní Iva Svobodová; (památková péče), tel.: 314 002 961; svobodova@mesto-sedlcany.cz 
 
Odbor investic: 
▪ Ing. Tomáš Langer, vedoucí Odboru, tel.: 314 002 962; langer@mesto-sedlcany.cz 
▪ Ing. Aneta Šnellerová, tel.: 314 002 963; snellerova@mesto-sedlcany.cz 
 
 

                                                          Děkujeme za pochopení. 
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