Městský úřad Znojmo informuje:
Plánovaná odstávka systému cestovních dokladů a omezení agendy
občanských průkazů.
Městský úřad Znojmo, odbor správní informuje občany, že z důvodu přechodu na odlišný způsob
zpracování žádostí o tzv. elektronický občanský průkaz, který od 1. ledna 2012 nahradí současný typ
občanského průkazu, proběhnou dvě technologické odstávky systému cestovních dokladů. Počínaje
2. lednem 2012 si žadatel požádá o elektronický občanský průkaz prostřednictvím fotokabiny
na přepážce úřadu, obdobně jako u žádosti o e-pas.
Cestovní doklady:



1. odstávka systému je plánovaná na pátek 18. listopadu 2011.
2. odstávka s omezením provozu proběhne v období od 20. prosince 2011 do 1. ledna 2012.

V době odstávky nebude možné zpracovávat žádosti o vydání e-pasů (pasů s biometrickými údaji),
ani nebude možné předávat vyhotovené e-pasy občanům.
V souvislosti s odstávkou systému je nejzazší termín pro podání žádostí o vydání e-pasu stanoven
na 19. prosince 2011. Po tomto termínu je možné požádat o e-pas až 2. ledna 2012, a to na obecním
úřadě obce s rozšířenou působností příslušném podle místa trvalého pobytu občana.
Odstávka systému nemá vliv na žádosti o vydání pasu typu „blesk“ bez biometrických údajů s dobou
platností 6 měsíců.
Omezení v agendě občanských průkazů:
Podat žádost o vydání stávajícího typu občanského průkazu se strojově čitelnými údaji lze nejpozději
do 14. prosince 2011 u úřadu příslušného pro vydání občanského průkazu (obecní úřad s rozšířenou
působností podle místa trvalého pobytu občana). U nepříslušného obecního úřadu obce s rozšířenou
působností (jinde, než má žadatel trvalý pobyt), nebo matričního úřadu lze žádost podat nejpozději
do 30. listopadu 2011. Po uvedených termínech bude možné podat žádost o vydání elektronického
občanského průkazu nejdříve 2. ledna 2012 na jakémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou
působností v ČR. Novela zákona o občanských průkazech však již nepočítá s možností podat
žádost o vystavení elektronického občanského průkazu na matričním úřadě.
Stávající občanské průkazy zůstávají nadále platné, pokud neuplynula doba platnosti v nich
uvedená nebo nedošlo ke změně údajů v nich uvedených.
MěÚ Znojmo, odbor správní doporučuje všem občanům, kterým bude končit nebo skončila platnost
občanského průkazu nebo pasu, aby výměnu provedli v co nejbližším termínu a vyhnuli se případným
komplikacím, kdy by nemohli v druhé půli prosince 2011 provést výměnu dokladů.
Dále doporučujeme občanům, aby si s ohledem na plánované odstávky agend občanských
průkazů a pasů včas zkontrolovali platnost svých dokladů před cestou do zahraničí.
S případnými dotazy jsme Vám k dispozici na telefonních číslech: 515 216 363, 515 216 391.
Aktuální informace naleznete rovněž na stránkách MěÚ Znojmo www.znojmocity.cz pod agendou
odboru správního.
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