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Všem matri čním úřadům  
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- občanské průkazy                                
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Informace o zavedení elektronických občanských průkazů v rámci rozšíření Projektu 
CDBP od 1.1.2012 ! 
 
Dle požadavků zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 424/2010 Sb., kterými se mění zákon č. 
328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, se budou od 1.1.2012 
vydávat nové typy občanských průkazů – tzv. elektronické občanské průkazy („e-OP“). 
 
Vzhledem k tomu, že se nové typy občanských průkazů budou vydávat na stejném pracovišti, 
na kterém se v současné době zpracovávají žádosti o vydání e-pasů, bude nutné v souvislosti 
s provedením obnovy centrálního informačního systému cestovních dokladů a s uvedením 
nového systému e-OP do provozu provést následující opatření : 
 
      O vydání stávajícího typu občanského průkazu se strojově čitelnými údaji je možné  
      požádat nejpozději do 14. prosince 2011, je-li žádost podána u úřadu příslušného  
      pro vydání občanského průkazu (v rámci našeho správního obvodu – MěÚ Frýdlant). 
 
      Pokud je žádost podána u nepříslušného obecního úřadu obce s rozšířenou  
      působností nebo matričního úřadu (v rámci našeho správního obvodu MěÚ Raspenava,  
      MěÚ Hejnice, MěÚ Nové Město pod Smrkem, OÚ Jindřichovice pod Smrkem), musí být    
      žádost podána nejpozději do 30. listopadu 2011. 
 
Doporučení MV ČR – ověření nutnosti výměny občanských průkazů v LDN, domovech 
                                      důchodců apod. občanům, kterým bude končit časová platnost OP 
                                      během prvního pololetí roku 2012, čímž by vznikla určitá časová 
                                      rezerva pro plné fungování mobilních pracovišť a předešlo by se 
                                      tak počátečnímu náporu na výjezdy mobilních pracovišť. 
 
 
 
                                                                                                    (otisk úředního razítka) 
 
Za správnost vyhotovení :  Z. Mauerová                               Mgr. Alena Š v e j d o v á  
                                                                                             vedoucí odboru kanceláře úřadu 
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