Vydávání nového typu občanského průkazu - informace
Od 1. ledna 2012 vstoupí v účinnost novela zákona o občanských průkazech, kterou
se mění dosavadní způsob vyřizování agendy občanských průkazů. Počínaje uvedeným
dnem bude zahájeno vydávání elektronických občanských průkazů a pro občany to
bude znamenat některé níže uvedené změny:
- podat žádost a převzít vyhotovený elektronický občanský průkaz bude možné
pouze u úřadu obce s rozšířenou působností (ORP - Kralovice), nikoliv již na
matričním úřadě (Plasy), tak jako tomu bylo doposud
- podat žádost a převzít vyhotovený elektronický občanský průkaz bude možné u
jakéhokoliv úřadu ORP (např.MěÚ Kralovice, Magistrát města Plzně,MěÚ Nýřanypracoviště Bory, MěÚ Rokycany, MěÚ Rakovník, …)
- žádost o e-OP bude pořizována elektronicky – odpadá ruční vypisování tiskopisu
- při podání žádosti o e-OP bude pořízena digitální fotografie – odpadá cesta k
fotografovi, bude také možné zaslat vlastní digitálně pořízenou fotografii,
splňující předepsané parametry, do zvláštní zřízené datové schránky MVČR
- na žádost občana bude možné vybavit e-OP elektronickým kontaktním čipem, za
tento typ e-OP je stanoven správní poplatek ve výši 500,-Kč
- o e-OP budou moci požádat, prostřednictvím zákonného zástupce, osoby mladší 15
let, správní poplatek je stanoven ve výši 50,-Kč
- v současnosti vydané občanské průkazy zůstávají v platnosti do doby, která
je v nich uvedená – není povinností občanů vyměnit si stávající OP z důvodu
vydávání nového typu OP !!!
- o dalších souvisejících změnách je možné se informovat na pracovišti MěÚ
Kralovice, Odbor organizační a správní, Manětínská 493, tel. 373 300 223, 373
300 228, 373 300 242
V souvislosti s instalací a zaváděním nového systému vyřizování agendy
občanských průkazů Ministerstvem vnitra ČR dojde v níže uvedených dnech k
omezení provozu na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů Městského úřadu
Kralovice, toto omezení se bude týkat všech obecních úřadů obcí s rozšířenou
působností (ORP, tzv. trojkových úřadů):
18. 11. 2011 (pátek) – nebude možno přijímat žádosti ani vydávat elektronické
cestovní doklady (CDBP)
30. 11. 2011 – poslední den, kdy je možno podat žádost o stávající typ
občanského průkazu se strojově čitelnými údaji u matričního úřadu (Dolní Bělá,
Kaznějov, Kožlany, Manětín, Nečtiny, Plasy, Žihle) a nepříslušného úřadu obce s
rozšířenou působností (ORP -mimo MěÚ Kralovice pro občany s trvalým pobytem ve
správním obvodu)
14. 12. 2011 – poslední den, kdy je možné podat žádost o stávající typ
občanského průkazu se strojově čitelnými údaji u příslušného úřadu ORP
(Kralovice -pro občany s trvalým pobytem ve správním obvodu)
od 19. 12. do 30. 12. 2011 – nebude možné přijímat žádosti o vydání
elektronického cestovního dokladu CDBP (od 27. 12. 2011 nebude možné vyhotovené
elektronické pasy předávat občanům)

