Občanský průkaz jako průkaz totožnosti je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a
má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla
omezena soudem. Občanský průkaz lze vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý
pobyt na území ČR.

Kdo je oprávněn v této věci jednat
O vydání občanského průkazu žádá osobně občan starší 15 let. Za občana mladšího 15 let žádá jeho
zákonný zástupce. Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti o
občanský průkaz žádá, doklady předkládá a občanský průkaz přebírá jeho opatrovník.

Jaké jsou podmínky a postup řešení
Požádat o nový občanský průkaz lze jen osobně, za občana mladšího 15 let žádá jeho zákonný zástupce (u
podání žádosti je nutná osobní přítomnost občana mladšího 15 let z důvodu pořízení fotografie).
O nový občanský průkaz je nutno požádat i v případě, kdy dojde:
a) ke změně zapsaných údajů (změna jména, příjmení, rodinného stavu - pokud je v OP zapsán, trvalého
pobytu, rodného čísla);
b) dojde-li ke ztrátě, odcizení, poškození, zničení, skončení platnosti občanského průkazu;
c) dovrší-li občan 15 let.
Při vyřízení nového občanského průkazu nebude na žádost žadatele uveden údaj o rodinném stavu
(registrovaném partnerství).

Kde občan žádá
Občan žádá o vydání občanského průkazu u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
Žádost o nový občanský průkaz a digitalizovaná podoba občana včetně vlastnoručního podpisu se pořizují
přímo na příslušném pracovišti občanských průkazů a cestovních dokladů (není předem k dispozici
samostatný formulář).

Na které instituci občan žádá
Městský úřad Turnov, odbor správní, Skálova 84 Turnov nebo na kterémkoliv jiném obecním úřadě obce s
rozšířenou působností.
Vyhotovený občanský průkaz je nutné převzít osobně u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u
kterého byla podána žádost o vydání občanského průkazu nebo, který občan uvedl v žádosti.

Kde a s kým
U Městského úřadu Turnov, Skálova 84 Turnov, č. dveří 118 nebo 119
(v úřední dobu: pondělí a středa od 08:00 do 17:00 hodin s přestávkou 12:00-13:00 hodin, v úterý a čtvrtek
v době od 08:00 do 12:00 hodin.)
Kontaktní telefon : 481 366 819, 481 366 820.

Jaké doklady je nutné mít s sebou
- k vydání prvního občanského průkazu: rodný list a vzniknou-li důvodné pochybnosti i doklad o státním
občanství ČR;
- k vydání občanského průkazu při skončení jeho platnosti: dosavadní občanský průkaz;
- k vydání občanského průkazu při změně údajů zapisovaných do občanského průkazu: dosavadní
občanský průkaz;
- k vydání občanského průkazu náhradou za ztracený, odcizený, poškozený nebo zničený (nelze předložit
dosavadní občanský průkaz): potvrzení o občanském průkazu, které je občanovi vydáno při nahlášení
ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu. Občan je však povinen prokázat svou totožnost jiným
dokladem (např. cestovní doklad, rodný list, řidičský průkaz);
- k vydání občanského průkazu po ukončení trvalého pobytu v cizině nebo po nabytí státního občanství ČR:
rodný list, doklad o státním občanství;

- k vydání občanského průkazu pro občana, jehož svéprávnost byla omezena: předkládá opatrovník rodný
list občana, rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti, svůj občanský průkaz, doklad o ustanovení
opatrovníkem a další doklady potřebné k odstranění případných rozporů.
U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit též jejich ověřený překlad do českého jazyka, pokud
mezinárodní smlouva nestanoví jinak.
Předkládá-li občan k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu doklad vystavený orgánem
cizího státu, je povinen předložit výpis z matriční knihy Úřadu městské části Brno-střed, pokud mezinárodní
smlouva, kterou je ČR vázána, nestanoví jinak.
Při žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů "BLESK" předkládá občan: 2 ks
fotografie, potvrzení o občanském průkazu a doklad prokazující jeho totožnost.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
K vyřízení nového občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem není
k dispozici konkrétní formulář. Nepřikládá se fotografie, ta je vyhotovena na místě při elektronickém
zpracování žádosti, proto je nutná osobní přítomnost občana.

Jaké jsou poplatky
- Za vydání nového občanského průkazu za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz
obsahující neoprávněné provedené zápisy se vybírá správní poplatek 100 Kč.
- Za vydání občanského průkazu s kontaktním elektronickým čipem se hradí správní poplatek 500 Kč.
- Za vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let se hradí správní poplatek 50 Kč.
- Za občanský průkaz typu "BLESK" se hradí poplatek 100 Kč, občan, který nemá trvalý pobyt na území ČR
hradí poplatek 100 Kč a při případném odblokování elektronické identifikace v OP hradí občan správní
poplatek 100 Kč.
Správní poplatky se vybírají v hotovosti, nebo lze platit platební kartou přímo u přepážky při podání žádosti.

Jaké jsou lhůty k vyřízení
Občanský průkaz bude vydán do 30 dnů ode dne podání žádosti k příslušnému obecnímu úřadu obce s
rozšířenou působností.
Občanský průkaz typu „BLESK“ druhý den po podání žádosti.

