Aktuální informace ze správního odboru MěÚ (občanské průkazy)

Vážení spoluobčané,
dne 02.08.2021 vstoupila v platnost novela zákona o občanských průkazech (zákon č. 269/2021 Sb.),
která přinesla několik zásadních změn, které se mohou dotknout i Vašich běžných životů. Proto prosím
věnujte pozornost následujícím řádkům.
Nově se do občanských průkazů (dále OP) pořizují biometrické údaje, tj. obraz obličeje a otisky prstů
(stejně jako u cestovního pasu). Dětem mladším 12 let se otisky prstů nesnímají. Pokud někomu není
možné dočasně pořídit otisky prstů, vydává se mu OP s platností na 1 rok. V ostatních případech se
délka platnosti OP nezměnila – 5 let pro osoby mladší 15 let, 10 let pro osoby ve věku 15 let až do
dovršení 70 let, platnost 35 let pro osoby od věku 70 let.
Pokud jste dlouhodobě v zahraničí, můžete si OP vyřídit na velvyslanectví nebo konzulárním úřadu ČR.
Nelze tam pouze podat žádost o rychlé občanky „Blesk“ (do 5 pracovních dnů) ani „Super-blesk“ (do
24 hodin).
V případě velmi vážných důvodů je možné, aby hotový občanský průkaz převzal za občana zmocněnec
s plnou mocí a úředně ověřeným podpisem.
Pokud se u Vás změní jakýkoli údaj uvedený v OP, jeho platnost automaticky skončí uplynutím
45 dnů ode dne této události. Týká se to například změny rodinného stavu (sňatek, rozvod, úmrtí),
změny trvalého pobytu, nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména, příjmení, rodného čísla nebo
při změně pohlaví. Příklad: pokud máte v občanském průkazu uvedený stav „ženatý“ a rozvedete se,
po 45 dnech od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu se stane váš OP neplatným a nebudete se jím
moci prokázat například na poště, v bance, při ověření podpisu nebo třeba při cestě do Polska.
Nově se již nevydává potvrzení o ztrátě, odcizení či poškození OP, ani při změně jména a příjmení nebo
rodinného stavu. Zůstává pouze (žluté) potvrzení při změně trvalého pobytu.
Do OP se již nezapisují akademické tituly či vědecké hodnosti.
Zvedly se některé správní poplatky:
 vydání OP do 15 let věku – 100 Kč
 vydání OP při ztrátě, poškození, odcizení nebo při nebezpečí zneužití – 200 Kč
Správní poplatky se vybírají již v okamžiku podání žádosti o nový OP.
Toto jsou nejvýznamnější změny novely zákona o občanských průkazech. Pokud byste měli jakékoli
dotazy, obraťte se na nás buď osobně na Městském úřadu Broumov na oddělení občanských průkazů,
nebo telefonicky na čísle 491 504 223.

Ing. Helena Hlaváčková, vedoucí správního odboru

