Informace
o zavedení elektronických občanských průkazů
a výluka na přepážkách cestovních dokladů
V rámci naplnění požadavků zákona č. 227/2009 Sb., a zákona č. 424/2010 Sb., kterým se
mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, je nutné
zabezpečit vydávání nových typů občanských průkazů od 01.01.2012.
Upozorňujeme na skutečnost, že v souvislosti s touto změnou je možné požádat o vydání
stávajícího typu občanského průkazu se strojově čitelnými údaji nejpozději:
-

na matričních úřadech do 30.11.2011,
na obci s rozšířenou působností podle trvalého pobytu občana do 14.12.2011.

Občané s trvalým pobytem v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Šlapanice
mohou podat žádost na pracovišti Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7 pouze
do 30.11.2011, na pracovišti Brno, Opuštěná 9/2 do 14.12.2011. Výdej OP zůstává beze
změny.

Upozorňujeme na skutečnost, že stávající OP zůstávají v platnosti po dobu
v nich vyznačenou.

Dále upozorňujeme občany, že MV ČR v souvislosti s touto změnou odpojí systémy
cestovních dokladů. Žádost o CD lze podat do 19.12.2011 a již vyhotovené pasy lze
vyzvednout do 22.12.2011.
Do stejného data, tzn. do 19.12.2011 je možné na úřadě příslušném pro vydání e-pasu podat
žádost o zapsání titulu do vydávaného e-pasu. Od 01.01.2012 se tituly do cestovních
dokladů zapisovat podle platné právní úpravy nebudou.
V souvislosti s výše uvedenými změnami vyhlásilo MV ČR úplnou výluku na úseku
cestovních dokladů v době od 23.12.2011 od 16.00 hod. s tím, že provoz agendy e-pasů a
nové agendy e-OP bude obnoven nejpozději v pondělí 02.01.2012 od 6.00 hod. V době
výluky nelze podat žádost, ani vyzvednout cestovní doklad.
V době výluky bude však možné vydávat cestovní pasy bez strojově čitelných údajů a bez
nosiče dat s biometrickými údaji (tzv. pasy typu „BLESK“).

Více informací o OP a CD naleznete na www.slapanice.cz - Informační stránky Města
Šlapanice – v sekci Jak si co vyřídím – Odbor vnitřních věcí

