Liberec 23. června 2014

Tisková zpráva
Před dovolenou si zkontrolujte platnost svého
cestovního pasu a občanky
S blížícím se obdobím letních prázdnin a dovolených upozorňuje Magistrát města Liberec občany,
kteří chtějí vycestovat do zahraničí, aby si zkontrolovali platnost svého cestovního pasu, případně
občanského průkazu (v rámci schengenského prostoru stačí k překračování státních hranic
občanský průkaz).
Stává se poměrně často, že až teprve těsně před odjezdem do zahraničí si lidé otevřou svůj cestovní
pas a zjistí, že platnost v lepším případě končí za dva týdny, v horším případě již skončila a pak musí
rychle na úřad pro nový.
Lhůta pro vyhotovení cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými
údaji je 30 dní. Proto je třeba podle zkušeností pracovníků příslušného oddělení cestovních dokladů
nenechávat vyřízení pasů na poslední chvíli. Vyhnete se tak největšímu náporu na pracovištích, která
zajišťují nabírání žádostí. Správní poplatek je ve výši 600 Kč, pro občany mladší 15 let pak 100 Kč.
Na žádost lze vydat i cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji,
takzvaný „blesk“, který se vyhotovuje ve lhůtě do 15 dnů. Správní poplatek je 1500 Kč (pro občany
mladší 15 let 1000 Kč). „Platnost tohoto dokladu je pouze šest měsíců. Navíc tento typ cestovního
dokladu neumožňuje vycestování do všech zemí, některé země například vyžadují delší platnost
cestovního dokladu. Podmínky pro vycestování do konkrétních zemí si musí každý před cestou ověřit
samostatně. Závazné informace by mělo vždy poskytnout příslušné velvyslanectví daného státu,“
připomněl David Fátor, vedoucí oddělení dokladů a evidence obyvatel Magistrátu města Liberec.
Povinnost mít samostatný cestovní doklad platí i pro všechny děti, a to včetně novorozenců. Zapsat
dítě do cestovního pasu či občanského průkazu rodiče již není možné. „Ve starším typu občanských
průkazů mohou mít někteří rodiče ještě děti zapsány, upozorňujeme ovšem, že tyto zápisy k cestování
neslouží a nikdy nesloužily,“ upozornil David Fátor.

Kde lze podat žádost?
-

Žádost o vydání cestovního pasu je možné podat u příslušného úřadu v místě trvalého
pobytu.

Kde lze cestovní pas převzít?
-

Vyhotovený cestovní pas si žadatel vyzvedne u stejného úřadu, u kterého o jeho vydání
požádal. Za děti do 15 let žádost podává a vyhotovený doklad vyzvedává vždy jen zákonný
zástupce dítěte. K podání žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a
s nosičem dat s biometrickými údaji není potřeba předkládat ani fotografie ani vyplněnou
žádost. Obojí je vyřízeno přímo na příslušném pracovišti. Naproti tomu u pasu s půlroční
platností, který je vyhotoven v kratší lhůtě (tzv. „blesk“), musí žadatel předložit dvě aktuální
fotografie a vyplněnou a podepsanou žádost.
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