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Novely zákonů o OP a CD – žádost o spolupráci  
 
Vážené paní starostky a páni starostové, 

dne 11.11.2015 byly Senátem ČR schváleny novely některých zákonů, mj. i zákona o občanských 

průkazech a zákona o cestovních dokladech. V této souvislosti se na Vás dovoluji obrátit s žádostí o 

spolupráci při informování obyvatel.  

Součástí novel výše uvedených zákonů, účinných od 1.1.2016, jsou i „Přechodná ustanovení“ k zákonům 

o občanských průkazech a cestovních dokladech,  jejichž účinnost je však již od 10.12.2015. 

Podle těchto „Přechodných ustanovení“ dojde k omezení provozu na úseku OP a CD, a to: 
 

- od 15.12.2015 do 31.12.2015 nebude možné podat žádost o vydání občanského průkazu se 
strojově čitelnými údaji popř. o OP s kontaktním  elektronickým čipem, ani nebude možné tyto, již 
vyhotovené občanské průkazy vyzvednout 

- v této době bude občan moci požádat pouze o vydání občanského průkazu s platností 1 měsíc bez 
strojově čitelných údajů, a to bez povinnosti úhrady správního poplatku 

 
- od 15.12.2015 do 31.12.2015 nebude možné podat žádost o vydání cestovního pasu se strojově 

čitelnými údaji a s nosičem biometrických dat, ani tyto, již vyhotovené cestovní pasy vyzvednout 
- žádosti o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě, tz. CP BLESK, musí být vyřízeny a cestovní 

pasy vydány nejpozději do 31.12.2015.  
 
Bližší informace přislíbilo Ministerstvo vnitra ČR zveřejnit na svých webových stránkách. 
 
V návaznosti na výše uvedené si Vás dovolujeme požádat o zveřejnění těchto sdělení podle Vašich 
možností (např. internetové stránky obcí, kabelové televize, hlášení obecního rozhlasu, vyvěšení na 
nástěnkách apod.). 
 
Současně si dovolujeme upozornit, že kromě zákonů o OP a CD je s účinností od 1.1.2016 novelizován i 
zákon o evidenci obyvatel mj. v části týkající se přihlašování občanů k trvalému pobytu. 
 
Děkujeme za spolupráci. 
 
 
S pozdravem 
 
 
„otisk razítka“ 
 
  
Bc. Miroslav Svoboda 
vedoucí správního odboru  
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Rozdělovník: 
 

Úřad městyse Boleradice Obecní úřad Krumvíř Obecní úřad Starovičky 
Obecní úřad Bořetice Obecní úřad Křepice Obecní úřad Strachotín 
Obecní úřad Borkovany Obecní úřad Kurdějov Obecní úřad Šakvice 
Obecní úřad Brumovice Obecní úřad Morkůvky Obecní úřad Šitbořice 
Obecní úřad Diváky Obecní úřad Němčičky Obecní úřad Uherčice 
Obecní úřad Horní Bojanovice Obecní úřad Nikolčice Obecní úřad Velké Hostěrádky 
Obecní úřad Kašnice Obecní úřad Popice Úřad městyse Velké Němčice 
Městský úřad Klobouky u Brna Obecní úřad Pouzdřany Městský úřad Velké Pavlovice 
Obecní úřad Kobylí Obecní úřad Starovice Obecní úřad Vrbice 
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