Pozor, končí platnost některých občanských průkazů!
Máte platný občanský průkaz? Zkontrolujte si ho. Letos totiž končí desetileté období
od poslední hromadné výměny těchto dokladů. A protože je už první polovina roku za
námi, bylo by dobré nenechávat výměnu dokladů na poslední chvíli a řešit ji co
nejdřív. My na Ministerstvu vnitra jsme na to připraveni, snažíme se Vám, našim
klientům, poskytovat kvalitní služby. Tedy i včas informovat o tom, co je třeba.

Zkontrolujte si dobu platnosti Vašeho občanského průkazu
Občanské průkazy vydávají všechny obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
v hlavním městě Praze pak úřady městských částí Prahy 1 až 22. Lidé tak nemusí
žádat pouze v místě trvalého pobytu, ale mohou si doklad prokazující jejich totožnost
vyřídit například i tam, kde pracují nebo studují. Adresy pracovišť ve vašem kraji,
která mají vyřizování žádostí a předávání hotových občanských průkazů na starosti,
jsou následující:
− Blansko-Nám. Republiky 1
− Břeclav-Nám.T.G. Masaryka 3
− Hodonín-Národní třída 25
− Vyškov-Masarykovo náměstí 108/1
− Znojmo-Pražská 2486/59
− Boskovice-Náměstí 9. května 954/2
− Brno-Husova 3; Husova 5

− Ivančice-Petra Bezruče 1014/4
− Kuřim-Jungmannova 968/75
− Rosice-Žerotínovo nám. 1
− Šlapanice-prac.Brno, Opuštěná 9/2
− Tišnov-Nám.Míru 346
− Hustopeče-Dukelské nám. 22
− Mikulov-Náměstí 1
− Pohořelice-Vídeňská 699
− Kyjov-Masarykovo nám. 18/4
− Veselí nad Moravou-Park Petra Bezruče 697
− Bučovice-Jiráskova 502
− Slavkov u Brna-Palackého nám. 65
− Moravský Krumlov-Klášterní nám. 125
− Židlochovice-Nádražní 750

Seznam míst vydávajících občanské průkazy
Občanský průkaz si lze vyměnit pouze osobně. Během procesu vydání se přímo
na místě totiž pořizuje fotografie, která se stane součástí občanského průkazu

a zajišťuje podpis. Nosit s sebou tzv. průkazovou fotografii tedy už není třeba, pořídí
ji pomocí kamery pracovník úřadu. Obecně doporučujeme, aby si lidé o nový
občanský průkaz požádali 30 – 60 dnů před koncem platnosti. Platí přitom povinnost
každého z nás požádat si o nový průkaz nejpozději do 15 pracovních dnů, po dni,
ve kterém došlo ke skončení platnosti. Nový doklad se vydává do 30 dnů ode dne
podání žádosti. Pro občany starší 15 let je výměna občanského průkazu s ohledem
na jeho končící platnost zdarma.
Jak jsem uvedla dříve, snahou a zájmem Ministerstva vnitra je zlepšovat služby
veřejnosti, usnadňovat obyvatelům České republiky život a zjednodušovat kontakt
s úřady. Proto jsem požádala tajemníky obcí s rozšířenou působností, aby zvýšili
počet úředních hodin tak, aby se nové doklady vydávaly plynule a vše se uskutečnilo
ke spokojenosti občanů. A to i s ohledem na blížící se dovolené, a tedy období
cestování do zahraničí. Je to právě platný občanský průkaz, který nahrazuje
cestovní pas při návštěvách zemí Evropské unie a schengenského prostoru. Podle
sdělení Ministerstva zahraničních věcí ze dne 24. března 2015, které bylo
publikováno ve Sbírce zákonů pod č. 95/2015 Sb., jsou do seznamu států, do nichž
lze překročit vnější hranici s občanským průkazem, zařazeny Albánská republika,
Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Makedonská republika a Srbská republika.
Ať se Vám nejen na Vašich cestách daří.

Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy

