MěÚ Nýřany – vyvolávací systém
Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň informuje občany, že na pracovišti Klatovská 200a, Plzeň byl
zprovozněn vyvolávací (lístkový) systém. Tento vyvolávací systém se týká níže uvedených agend:

REGISTR VOZIDEL (přízemí, přepážky č. 1 až 4)
- registrace nových vozidel
- změna vlastníka nebo provozovatele vozidla
- vystavení duplikátu ORV (osvědčení o registraci vozidla)
- vyznačení příznaku IZS (integrovaný záchranný systém)
- zástavní právo (zapsání, výmaz)
- ukončení leasingu
- odhlášky vozidel (polopřevod)
- odhlášení vozidla k vývozu z ČR
- výměna RZ (registrační značky)
- výdej dat z registru vozidel
TECHNICI (přízemí, přepážky č. 5 a 6)
- schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezených a jednotlivě vyrobených vozidel
- zaevidování zvláštní výbavy (tažné zařízení, maják)
- vystavení duplikátu TP (technického průkazu)
- změna údajů o vozidle (změna barvy)
- trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel
- uložení vozidla do DEPOZITA (dočasné vyřazení vozidla z registru vozidel)
- přestavby vozidel (výměna karoserií, motorů, alternativní pohon LPG, …)
- přidělování zvláštních SPZ
REGISTR ŘIDIČŮ (1. patro vlevo, přepážky č. 7 a 8)
- vydávání a výměny řidičských průkazů včetně mezinárodních
- vydávání karet digitálního tachografu
- vydávání průkazů profesní způsobilosti řidiče
- výdej dat z registru řidičů
- odevzdání řidičského průkazu
OBČANSKÉ PRŮKAZY (1. patro vpravo, přepážky č. 9 a 10)
CESTOVNÍ DOKLADY (1. patro vpravo, přepážka č. 11)

Pokyny k užívání:
1. Bez pořadového lístku nebude Vaše žádost vyřízena. Na jeden pořadový lístek bude vyřízena
pouze jedna žádost.
2. Pořadový lístek vyzvedněte, prosím, v tiskárně pořadových lístků (umístěné ve vstupní hale)
stisknutím tlačítka pro požadovanou službu a čekejte na znázornění Vašeho čísla a
přepážky, u které bude Vaše žádost vyřízena.
3. Níže uvedené žádosti vyplňte, prosím, před vyzvednutím pořadového lístku:
- přihláška k registraci vozidla
- žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel
- žádost o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel
- žádost o vydání řidičského průkazu
4. Výdej pořadových lístků se ukončuje tak, aby došlo k odbavení všech žadatelů s vydaným
pořadovým lístkem

