MĚSTSKÝ ÚŘAD VLAŠIM
;

Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
Ve Vlašimi dn 26.10.2020

INFORMACE K DOČASNÉMU UZAVŘENÍ PRACOVIŠTĚ
OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ A CESTOVNÍCH DOKLADŮ
S platností od úterý 27.10.2020 je uzavřeno pracoviště občanských průkazů (OP) a cestovních dokladů
(CD) na Městském úřadu Vlašim. V nouzovém režimu pouze vydáváme po předchozí domluvě již
hotové doklady. Důvodem tohoto opatření je pracovní neschopnost všech referentů.
Klienti, kterým končí platnost OP/CD:
a) těm, kteří mají jiný doklad totožnosti doporučujeme s podáním žádosti o nový doklad počkat
na obnovení provozu pracoviště
b) ti kteří nemají jiný doklad totožnosti mohou podat žádost o vydání OP/CD na kterémkoliv
obecním úřadu s rozšířenou působností, např.:
▪ Městský úřad Benešov
▪ Městský úřad Votice
▪ Městský úřad Pelhřimov
Klienti, kteří obdrželi sms o hotovém dokladu připraveném k vyzvednutí:
a) těm, kteří mají jiný doklad totožnosti doporučujeme s vyzvednutím nového dokladu počkat
na obnovení provozu pracoviště
b) ti kteří nový doklad potřebují, nebo nemají jiný doklad totožnosti se k vyzvednutí hotového
OP/CD mohou objednat na tel. č. 313 039 310.
Klienti, kteří ztratili OP nebo jim byl odcizen:
▪

Mohou podat oznámení o ztrátě občanského průkazu u kteréhokoliv matričního úřadu. Na
matričním úřadu nelze podat žádost o OP/CD.

▪

Oznámení lze podat, např. na matrice ve Vlašimi, v Čechticích, Dolních Kralovicích, Trhovém
Štěpánově a dalších. Této možnosti využijte, pokud máte jiný platný doklad totožnosti. O nový
doklad pak můžete požádat po obnovení provozu pracoviště ve Vlašimi.

▪

Pokud nemáte jiný doklad, pak oznámení učiňte na kterémkoliv obecním úřadu s rozšířenou
působností (s výjimkou Vlašimi), kde i podáte žádost o OP.

Klienti, kterým byl doklad odcizen mohou oznámení podat na Polici ČR.
Požádat o nový OP/CD lze i na Ministerstvu vnitra ČR, včetně ohlášení případné ztráty a odcizení.
▪ Adresa pracovišti Ministerstva vnitra - Na Pankráci 1623/72, Praha 4
▪ Pořizují se zde osobní doklady ve zkrácených lhůtách (do 5 pracovních dnů, nebo do 24 hod)
▪ Úřední hodiny:
• pondělí: 9:00 - 13:00
• úterý:
8:00 - 10:00, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 13:00 - 16:00
• středa: 12:00 - 16:00
• čtvrtek: 8:00 - 10:00, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 13:00 - 16:00
Opatření je v platnosti do odvolání.
Ing. Ivana Kotrčová, vedoucí Odboru vnitřních věcí
tel. č.: 313 039 310, email: ivana.kotrcova@mesto-vlasim.cz
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