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Informace pro občany
Chceme Vás informovat

o možnosti podání žádosti o občanský průkaz (pouze OP)na jiném úřadu,

který je vybaven zařízením pro podání této žádosti (obec s rozšířenou působností).
Tuto informaci sdělujeme z důvodu dlouhých čekacích lhůt na Městském úřadu Černošice v Praze.
Jsou vyčerpány i internetové

objednávky. Začíná doba cestování a s tím je spojen vyšší počet žadatelů

o cestovní pasy, o které musí žadatel požádat v Podskalské 19, Praha 2 ( požádat o CP lze i na konzulátu, zdržuje-Ii se občan v zahraničí).

Důležité sdělení ke státnímu občanství
Upozorňujeme,

že z důvodu změny zákona o cestovních dokladech se již automaticky

osvědčení o státním občanství k vydání prvního pasu!

Ivana Adamová,referent

nevyžaduje
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INFORMACE PRO OBČANY ČESKÉ REPUBLIKY

VYDÁNí PRVNíHO OBČANSKÉHO PRŮKAZU
V 15 LETECH
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Povinností občana, který má trvalý pobyt na území Ceské republiky
a dosáhl věku 15 let, je mít občanský průkaz.
ro splnění této povinnosti je nutné požádat o vydání občanskéh
průkazu nejdříve v den dovršení 15 let věku tak, aby občanský
průkaz byl vydán bez správního poplatku, a nejpozději do 30
li po dovršení 15 let věku tak, aby se občan nedopustil přestupku.
Pokud bude žádost podána ve větším předstihu, občanský průkaz
bude vyroben před dovršením 15 let a doba jeho platnosti bude
pouze 5 let (občanům starším 15 let se vydává občanský průkaz
s dobou platnosti 10 let). Občan by také musel zaplatit správní
poplatek ve výši 50 Kč, protože by se jednalo o vydání občanského
průkazu občanu mladšímu 15 let (podle položky 8. Sazebníku
správních poplatků, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb.,
o správn ích poplatcích).
Z uvedeného vyplývá, že občan, který nebude mít v den dovršení
15 let občanský průkaz, se nedopouští přestupku a má ještě lhůtu
30 dnů na to, aby o vydání občanského průkazu požádal.

