INFORMACE
ELEKTRONICKÝ OBČANSKÝ PRŮKAZ OD 1. 1. 2012
Od 1. 1.2012 se budou vydávat nové typy občanských průkazů: „se strojově čitelnými údaji“ (dále jen
„OP“) a „se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem“(dále jen“e-OP“). K tomuto
datu se přestanou vydávat stávající občanské průkazy. K plynulému přechodu na nový typ e-OP byla
ze strany Ministerstva vnitra ČR přijata některá opatření, která se dotknout vydávání občanských
průkazů i cestovních dokladů.
Občanské průkazy:
Dnem 14. prosince 2011 se zastavuje u našeho úřadu příjem žádostí o dosavadní typ občanského
průkazu.
Dnem 30. listopadu 2011 končí příjem žádostí u matričních úřadů. V rámci naší působnosti se jedná
o matriční úřad Jemnice, Police, Želetava.
Poslední stávající občanské průkazy tyto obce vydají poslední úřední den tohoto kalendářního roku.
U Městského úřadu Moravské Budějovice budou k vyzvednutí občanské průkazy z matričních úřadů
Jemnice, Police, Želetava, o které bylo požádáno do 14. 12. 2011 a do konce roku 2011 nebyly
vyzvednuty.
Dnem 30. listopadu 2011 bude zastaven příjem žádostí o stávající občanské průkazy u nepříslušných
úřadů s přenesou působností v rámci celé ČR.
Dosavadní občanské průkazy zůstávají platné do doby v nich uvedené, pokud nebude změna
jakéhokoliv údaje v O P. Občan je povinen požádat o nový O P z důvodu změny stavu (bude-li
zapsán), pobytu, skončení platnosti aj., do 15 pracovních dnů.
Od 2. ledna 2012 se budou přijímat žádosti o O P u úřadů s rozšířenou působností na celém území ČR.
Na okrese Třebíč to jsou: Moravské Budějovice, Třebíč, Náměšť nad Oslavou.
Od 2. ledna 2012 se budou pořizovat žádosti o O P s občanem na místě (bez vypisování) a současně se pořídí
digitalizovaná podoba občana a podpis. Rodinný stav a titul budou nepovinným údajem. Nově se začnou
vydávat OP pro občany ČR mladší 15 let. Tento doklad bude mít platnost 5 let, správní poplatek 50,- Kč.
Vydání nového typu OP se strojově čitelnými údaji bez čipu občanu staršímu 15 let nepodléhá správnímu
poplatku, jen v případě jeho ztráty, odcizení, poškození, zničení a za neoprávněně provedené zápisy, činí
správní poplatek 100,- Kč. Správní poplatek za vydání e-OP s čipem (nepovinný) bude 500,- Kč.

Cestovní doklady:
V souvislosti se zavedením e-OP budou nutné odstávky systému CDBP. V době odstávky nebude
možné podávat žádost o e-pas, ani jej vydávat.
1. odstávka e-pasů bude v pátek 18. listopadu 2011
2. odstávka e-pasů bude od úterý 27. prosince 2011 do pátku 30. prosince 2011.
Poslední den podání žádosti o e-pas bude v letošním roce 19. prosinec 2011.
V době od 20. prosince 2011 do 23. prosince 2011 bude možné pouze předávat e-pasy.
V době odstávky e-pasů bude možné podávat žádosti a vydávat pasy pouze typ „BLESK“.
Od 2. ledna 2012 se již nebudou zapisovat do pasů tituly.
Od 2. ledna 2012 bude provoz agend e-pasů a e-OP plně obnoven.
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