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oznárnení o omezení nro' wrn +p rÉspk* '.q'psÍql.'qch f,p'..hl,nilll

Městsky ďad PodboŤany, odbor organizačni a vnitních věcí
oaramuje, Že ve dnech 

'& 
tistopadu 2011 c 19. - 30. prosince 2011

bude z technologickych d vodri omezen provoz na riseku cestovních

doiďadŮ. Ve vjíe uvedei{icli dr.rech nebude možně nabtrai žiÉdosfr o

wď ní cestovních pas s biometrick!,mi udaji {tj. pasri l'd:9o'
platnosti na 5 a 10 1e0 ani nebude možné tyto pasy píed vat

iudue-tfan. V.vdávat bude mgžrré pouze tzv. pasy t,vpu ,FLESK..( tj.

pásv s dobou platnosti 6 měsícri za sptávní poplatek 1 000, - a t 500,.

Kč).

Záraveí v době od 14. _ 30. prosince 2011 bude v souvislosti se

zaváděním nové agendy elektronickych občanskych pr kazu

zasÍaveno pfijím ní žúdgsti a vyddní sttivujieího twa občanského
pr kazat. l'iěchio dnsch bude možné vildávái pouze občanské

pťtlkau-y s dob*u platn*sti 1 měsí*}.

Provoz agendy cestovních dokladri a nově agendy elektronichÝch

cbčanskych prukentlbude *bn*v*Íl 7,- lcdne 2*1,2"
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oDSTÁVKY VYDÁVÁNí e-PAsŮ n oBčANsKÝcH PR KAZŮ

18. listopadu 2011
nebude moŽné Žádat o vydání e.pasu ani e.pasy pÍedávat.

V souvislosti s pÍechodem na vyrobu nového typu občanského prrikazu

|ze poŽádat o vydání stávajícího typu občanského
prŮkazu se strojově čitelnymi udaji nejpozději do
. 30. listopadu 2011 . pokud je Žádost podána na

nepĚíslušném obecním ÚÍadu obce s rozšíÍenou
prisobností (mimo místo trva|ého pobytu) nebo na
matričním ÚÍadu

. 14' prosince 2011 . pokud je Žádost podána na
obecním ÚÍadu obce s rozšíienou pťrsobností podle
místa trvalého pobytu,

|ze poŽádat o vydání e.pasu nejpozději do
. 16. prosince 2a1í . pokud je Žádost podána

v zahraničí na zastupitelském ÚŤadu
. 19. prosince 201í . pokud je Žádost podána

na obecním ÚĚadu obce s rozšíÍenou ptisobnostÍ.
V době od 27. prosin ce 2011 do 30. prosince 2011
nebudou e.pasy ani pÍedávány.

V době od 15. prosince 2011 do 30' prosince 2011 |ze
vydat občansk1i pr kaztypu '.BLESK'' s dobou platnosti
1 měsíc bez správního poplatku.

Vydávání cestovních pas typu ',BLESK'. se odstávky
net1ikají.

AVADNí oaČnNsKÉ PRŮt<nil zŮsrÁvnuí v purNosT|
PO NOBU V NICH UVEDENOU.
Ministerstvo Vnitra, odbor správních člnností, Íí.en 2011
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