
OBCAI{SKE PRUK AZY
Důležité upozornění.

V souvislosti se změnou zákona č. 32811999 sb.o o občanských průkazech ve znéní
pozdějších předpisů' upozorňujeme všechny občany, že od 0l.0l.20l2 ďochází
k podstatn é změně při lyřizov ání žád,ostí o vydání občanskóho průkazu (dále j en oP).

Při podání žádosti o lydání oP musí být občan přítomen na úřadě. Podat zn něho lze
žádost pouze v případě, že obecní úřad obce s rozšířenou působností nepořizuje při
zpracování žádosti digitatizovanou podobu občana a jeho poďpisu (což do roku 2013
nebude možné).

Jediné pracoviště pro správní obvod obce s rozšířenou působností pro obce:

Bělkovice-Lašt'any, Blatec, Bohuňovice, Bukovany, Bystročice, Bystrovany' Daskabát,
Dolany, Doloplazy, Drahanovice, Dub nad Moravou, Grygov, Hlubočky, [Ilušovice,
Hněvotíno Horka nad Moravou, Chawáty, Kožušany-Tážaly, Krčmaň, Křelov-
Břuchotín, Libavá, Liboš, Loučany, Luběnice, Lutín, Majetín' Mrsklesy, Náměšt' na
Hané, Olomouc, Přáslavice, Příkazy, Samotišk7, Skrbeň, Slatinice, Suchonice,
Svésedlice, Štěpánov, Těšetice, Tovéř, Tršice, Ústín, Velká Bystřice, Velký Týnec, Velky
IJjezd, Věrovany

je v olomouci' ulice Vejdovského 21 l.patro.
Pouze na tomto pracovišti lze od 01.01.2012 pod,atŽádost a ryzvednout

nový oP !

Proto se na Vás obracíme s prosbou, pokud máte v rodině nebo v blízkém okolí imobilní
osobu, nebo osobu se zdravotním postižením, případně osobu ve lysokém věku,
zkontrolujte platnost jejich OP.

Pokud nastala změna údajů zapisovaných do oP (např. změna bydliště nebo stavu ) a
občan nemá dosud vyÍwený oP s touto změnou nebo pokud platnost jeji
v roce 2012' pomozte jim vyřídit si nový oP !

Podat žád'ost za takového občana můžete bez plné moci:
do 14.'l'2.2011 - na pracovištích v olomouci (Dolní nám.l, Vejdovského 2)
do 30.11.2011 - na obecních úřadech správního obvodu.
Je třeba doložit stávající oP' vyplněnou a podepsanou žádost, doklady osvědčující
změnu údajů zapisovaných do oP - pokud k nim došlo a 1 ks fotografie ze současné
doby. Děkujeme.

Na Vaše dotazy fýkající se oP odpovíme
o osobně - na pracovištích Vejdovského 2, Dolní náměstí l v olomouci
o telefonicky - 585 513 778, 585 513 779, 585 513 781

585 513 358, 585 513 359, 585 513 418.


