Cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (CP) se vydávají s územní
platností do všech států světa; ve lhůtě do 30 dnů a dobou platnosti na 10 let (občanům do 15 let s dobou
platnosti na 5 let). Biometrickým údajem je údaj o zobrazení obličejové části hlavy zpracovaný v digitální
podobě a údaj o otiscích prstů rukou. Otisky prstů se pořizují občanům starším 12 let.
Žádá-li občan o vydání CP v kratší lhůtě, vydá se mu CP ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů (tzv. BLESK).
Doba platnosti je pak stejná - 10 let (u občanů do 15 let - 5 let).

Kdo je oprávněn v této věci jednat
- Zákonný zástupce za občana mladšího 15 let;
- Občan starší 15 let a do doby zletilosti, tj. do 18 let, musí připojit k žádosti písemný souhlas zákonného
zástupce s jeho ověřeným podpisem; podpis lze ověřit u orgánu, u něhož se podává žádost; souhlas
zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou;
- Místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do
péče, anebo ředitel zařízení, v němž se vykonává ústavní výchova občana mladšího 15 let nařízená
soudem; tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem; souhlas
zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou;
- Za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti, podává žádost
soudem určený opatrovník;
- Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí, jde-li o osvojení občana mladšího 15 let do ciziny; jedná-li se o
nezletilého občana staršího 15 let, dává tento úřad k žádosti souhlas.

Jaké jsou podmínky a postup řešení
Převzetí CP:
- Vyžaduje se osobní převzetí CP občanem, jemuž se cestovní doklad vydává nebo zákonného zástupce
anebo osoby, která podala žádost místo zákonného zástupce, např. pěstouna; převzetí CP
zplnomocněným zástupcem je vyloučeno
- Při převzetí CP může občan požádat o ověření správnosti údajů v něm uvedených a o ověření funkčnosti
nosiče dat; v případě nesprávnosti údajů nebo nefunkčnosti dat má právo na vydání nového CP
Převzetí CP typu "BLESK":
- Rovněž u tohoto CP se vyžaduje osobní převzetí občanem, jemuž se CP vydává, zákonného zástupce,
nebo osoby, která podala žádost místo zákonného zástupce, např. pěstouna; převzetí CP zplnomocněným
zástupcem je vyloučeno

Kde občan žádá
Žadatel se dostaví na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností, kde s ním bude elektronicky
zpracována žádost o vydání cestovního pasu.

Na které instituci občan žádá
Městský úřad Turnov, odbor správní, Skálova 84 Turnov nebo na kterémkoliv obecním úřadě obce
s rozšířenou působností.

Kde a s kým
U Městského úřadu Turnov, odbor správní, 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
Žadatel je povinen uvést v žádosti pravdivě všechny požadované údaje a jejich pravdivost prokázat.
Nemůže-li prokázat pravdivost údajů, je povinen předložit podklady pro jejich zjištění.

k vydání CP pro občana staršího 18 let:
platný občanský průkaz (OP) a stávající CP (fotografie není potřeba, pořizuje se při zpracování žádosti na
místě)
k vydání CP s pro občana ve věku 15-18 let:
platný OP (žadatel i zákonný zástupce), je doporučen rodný list a stávající CP (fotografie není potřeba,
pořizuje se při zpracování žádosti na místě)
- Při podání žádosti o CP je nutná osobní přítomnost žadatele i zákonného zástupce žadatele, který musí
před úředníkem agendy cestovních dokladů podepsat souhlas s elektronicky zpracovanou žádostí.
k vydání CP pro občana mladšího 15 let:
platný OP zákonného zástupce, je doporučen rodný list občana mladšího 15 let nebo občanský průkaz
rodiče, v němž je dítě do 15 let zapsáno, stávající CP dítěte; (fotografie není potřeba, pořizuje se při
zpracování žádosti na místě).
- Při žádání o CP je nutná osobní přítomnost občana mladšího 15 let a jeho zákonného zástupce, který
žádost podává.
Držitelé neplatného CP jsou povinni tento doklad odevzdat.
Vyhotovený CP je občan povinen převzít osobně, u občanů mladších 15 let má tuto povinnost jeho zákonný
zástupce.
Bližší informace je možno získat na oddělení cestovních dokladů, tel. 481 366 219 nebo 481 366 820.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Podání žádosti o vydání CP:
- Žádost se nepodává na úředním tiskopisu, občan pouze předloží doklady potřebné k vydání CP a platný
OP; nepřikládá se fotografie, ta je pořizována na místě při podání žádosti, proto se občan musí dostavit
osobně.
Jaké jsou poplatky
Za vydání CP jsou zákonem stanoveny správní poplatky:
- Občanům starším 15 let - 600 Kč
- Občanům ve věku do 15 let - 100 Kč
Za vydání CP typu "BLESK" (ve zkrácené lhůtě do 6 pracovních dnů) :
- Občanům starším 15 let - 4 000 Kč
- Občanům ve věku do 15 let - 2 000 Kč
Správní poplatky se vybírají v hotovosti, nebo lze platit platební kartou, přímo u přepážky při podání žádosti.

Jaké jsou lhůty k vyřízení
CP se vydává ve lhůtě 30 dnů, CP typu "BLESK" ve lhůtě do 6 pracovních dnů.

