OBECNÍ Ú AD VŠECHOVICE

Žádost o vydání ob anského pr kazu
Kdo je oprávn n žádat (u init podání):
ob an po dovršení 15 let, který má trvalý pobyt na území R
zákonný zástupce za ob ana mladšího 15 let nejd íve 60 dn p ed dovršením15 let
jeho v ku, nejpozd ji v den dovršení 15 let jeho v ku
žádost a doklady m že za ob ana p edložit jím pov ený zástupce
Další podmínky:
ob an eské republiky s trvalým pobytem v eské republice
Zp sob podání:
podání žádosti o vydání OP u kteréhokoliv obecního, m stského i místního ú adu
pov eného vedením matrik
Kdo záležitost vy izuje:
matrika
Pot ebné doklady a podklady:
i vydání prvního OP
a) rodný list
b) 1 fotografii o rozm rech 35 x 45 mm, která odpovídá sou asné podob ob ana
c) doklad o státním ob anství, tzn. platný cestovní pas R nebo osv
ení o státním
ob anství
d) p ípadn další doklady osv
ující skute nosti zapisované do ob anského pr kazu
na žádost ob ana nebo pot ebné k odstran ní zjišt ných rozpor v údajích na žádosti
s údaji v evidenci obyvatel nebo v evidenci ob anských pr kaz
i vydání prvního OP po ukon ení trvalého pobytu v cizin nebo po nabytí státního
ob anství
a) rodný list nebo rodný a k estní list
b) 1 fotografii o rozm rech 35 x 45 mm, která odpovídá sou asné podob ob ana
c) doklad o rodném ísle, jestliže není rodné íslo uvedeno na jiném p edkládaném
dokladu
d) doklad o státním ob anství
e) doklad o rodinném stavu, jde-li o ob ana, který žije nebo žil v manželství
f) p ípadn další doklady osv
ující skute nosti zapisované do ob anského pr kazu
na žádost ob ana nebo pot ebné k odstran ní zjišt ných rozpor v údajích na žádosti
s údaji v evidenci obyvatel nebo v evidenci ob anských pr kaz
i vydání nového OP
dosavadní ob anský pr kaz a 1 fotografii o rozm rech 35 x 45 mm, která odpovídá
sou asné podob ob ana, nem že-li ob an p edložit dosavadní ob anský pr kaz, je
povinen p edložit:
a) rodný list nebo rodný a k estní list
b) 1 fotografii o rozm rech 35 x 45 mm, která odpovídá sou asné podob ob ana
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c) doklad o rodném ísle, jestliže není rodné íslo uvedeno na jiném p edkládaném
dokladu
d) potvrzení o ob anském pr kazu ( § 9 )
e) p ípadn další doklady osv
ující skute nosti zapisované do ob anského pr kazu
na žádost ob ana nebo pot ebné k odstran ní zjišt ných rozpor v údajích na žádosti
s údaji v evidenci obyvatel nebo v evidenci ob anských pr kaz
Je-li d vodem pro vydání nového ob anského pr kazu zm na nebo dopln ní
kterého údaje zapisovaného do ob anského pr kazu, je ob an povinen p edložit
též doklad o této zm
nebo doklad potvrzující nový údaj.
Seznam formulá :
Žádost o vydání ob anského pr kazu
Správní a jiné poplatky:
vydání OP na vlastní žádost ob ana .......100,-K
zapsání nepovinných údaj ( je-li to d vod vydání OP) .....25,-K
Lh ty a termíny
do 30 dn ode dne p edložení všech doklad , pot ebných pro vydání ob anského
pr kazu, p íslušnému ú adu
Další požadované innosti:
podklady pot ebné k vydání OP musí být p edloženy v originále nebo v ov eném
opise
nebo ov ené kopii, u cizojazy ných doklad je ob an povinen p edložit též jejich
ov ený p eklad do eského jazyka
vyhotovený OP si m že ob an p evzít osobn na obecním ú adu pov eném vedením
matrik podle místa trvalého pobytu
Související právní p edpisy:
zák. . 328/1999 Sb., o ob anských pr kazech v platném zn ní
zák. . 368/1992 Sb., o správních poplatcích v platném zn ní
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