
• Mám dítě zapsané v platném cestovním pase, mohu 
  s ním takto cestovat? 
  Ano, maximálně však do 26.06.2012. Doporučujeme ověřit 
  aktuální situaci pro konkrétní stát (v cestovní kanceláři, na 
  zastupitelském úřadě konkrétního státu, popř. na 
  Ministerstvu zahraničních věcí ČR). 

Dostupné informační letáky: 
• Cestovní doklady 
• Dávky sociální péče 
• Dopravní agenda 
• Evidence obyvatel (Přihlášení, Zrušení trvalého pobytu) 
• Krizové situace 
• Matrika I (Manželství, Registrované partnerství) 
• Matrika II (Narození, Úmrtí, Duplikáty matričních dokladů) 
• Matrika III (Výpisy z rejstříků, Ověřování pravosti podpisu a 
shody opisu) 
• Náhradní rodinná péče (Osvojení, Pěstounská péče, 
Poručnictví) 
• Nepořádek kolem nás 
• Občanský průkaz 
• Poplatky (ze psů, za komunální odpad) 
• Práva občana při komunikaci s úřadem 
• Právní odpovědnost náctiletých 
• Průkaz mimořádných výhod 
• Rozchod rodičů (Úprava poměrů, Úprava styku, Neplacení 
výživného) 
• Trestná činnost a výchovné problémy u nezletilých a 
mladistvých 
• Týrané a zneužívané děti 

RÁDCE 
 
OBČANA  

Cestovní 
doklady • Je možné zapsat dítě do cestovního pasu rodiče? 

    Ne, zápis bylo možné provést pouze do 30.6.2011. 

• Starý cestovní pas jsem si zapomněl doma. Mohu 
  přesto podat žádost? 
  Ano, starý cestovní pas je možné odevzdat až při 
  převzetí nového dokladu. 

• Mohu cestovat pouze s občanským průkazem? 
  Ano, v rámci Evropské unie je možné k cestování 
  používat platný občanský průkaz. Tento však nesmí být 
  poškozen nebo mít ustřižený roh z důvody změny pobytu 
  či stavu. 

• Pokud si zaplatím mohu mít cestovní pas na počkání? 
  Takovouto lhůtu pro vyhotovení cestovního pasu 
  zákon nezná. Je možné dobu vyhotovení domluvit na 
  přepážkovém pracovišti. 

Úřední hodiny Magistrátu města Liberec: 

    V případě žádosti o vydání cestovního dokladu bez 
    biometrických údajů (rychlopas) musí být správní po- 
platek uhrazen při podání žádosti. ! 

pondělí a středa 
úterý a čtvrtek 
pátek 
sobota 

8.00–17.00 
8.00–16.00 
8.00–14.00 
8.00–12.00 

Každý poslední pátek v měsíci je tzv. sanitární den, 
kdy jsou všechny objekty magistrátu pro veřejnost 
uzavřeny. 

Adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
Telefon: 485 243 111 
Fax: 485 243 113 
E-mail: info@magistrat.liberec.cz 
E-podatelna: posta@magistrat.liberec.cz 
Web: www.liberec.cz 

Kontakt: 
Magistrát města Liberce, odbor správní, 
oddělení dokladů a evidence obyvatel, 
Frýdlantská 183, 460 59 Liberec 1 (budova nového ma- 
gistrátu), přepážková pracoviště 16, 18–21 
Tel.: 485 243 713 
Aktuální telefonní seznam naleznete na: 
www.liberec.cz – kontakty. 

Letáky jsou k dispozici ke stažení na 
www.liberec.cz 



 
Cestovní doklady 

Doklady nutné s sebou: 

Ke zhotovení cestovního dokladu se strojově čitelnou zó- 
nou a s biometrickými údaji pro občany starší 15 let nut- 
no předložit: 

• platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas. 

Pro vydání cestovního pasu bez biometrických 
údajů (rychlopas) do 15 dnů je nutné, aby žadatel 
předložil k výše uvedeným dokladům ještě 2 fotografie 
a vyplněnou žádost o vydání cestovního dokladu! 

Za děti mladší 15 let musí cestovní doklad vyzvednout 
zákonný zástupce. 

Pokud žádá o cestovní doklad nezletilý občan starší 
15 let, připojí k žádosti písemný souhlas zákonného zá- 
stupce s jeho ověřeným podpisem. Ověření podpisu se 
nevyžaduje, jestliže zákonný zástupce vyjádří svůj sou- 
hlas a žádost podepíše před orgánem příslušným k vydá- 
ní cestovního dokladu. 

! Žádost nelze podat elektronicky. 
Požádat o vydání cestovního pasu může občan pou- 
ze u příslušného úřadu podle místa trvalého bydliště, 
anebo na zastupitelském úřadě v zahraničí. Vyhotove- 
ný cestovní doklad je nutné převzít v místě podání žá- 
dosti. 

Formulář: 

Ke zhotovení cestovního dokladu se strojově čitelnou zó- 
nou a s biometrickými údaji pro děti do 15 let nutno 
předložit: 
• 
• rodný list dítěte, 
• pokud zák. zástupce žádá o vydání I. cestovního pasu 
   osvědčení o státním občanství dítěte (vydá matrika 
    příslušného Krajského úřadu), 
• pokud zák. zástupce žádá o vydání II. cestovního pasu 
    předloží dosavadní cestovní pas, 
• platný doklad totožnosti zákonného zástupce (občanský 
    průkaz nebo pas). 

Žádost o vydání cestovního dokladu a Žádost o provede- 
ní změn údajů nebo doplnění údajů v cestovním dokladu 
se podávají na předepsaném tiskopise MV ČR. K dispozi- 
ci jsou na přepážkové hale v nové budově MML, Frýdlant- 
ská 183, 460 59 Liberec 1. 

! 
Všechny předložené doklady musí být 
v českém jazyce. 

Převzetí cestovního dokladu 

Správní poplatky a doby platnosti cestovních 
pasů: 

Cestovní doklad si musí občan vyzvednout osobně po 
předložení platného občanského průkazu nebo platné- 
ho cestovního pasu. 
Za děti mladší 15 let musí cestovní doklad vyzvednout 
zákonný zástupce. 

Dospělí: 
doba zhotovení 
do 30 dnů 
do 15 dnů 

poplatek 
  600 Kč 
1 500 Kč 

platnost pasu 
     10 let 
     1/2 roku Nejčastější dotazy: 

• Pokud jsem měl dítě zapsané v pase, musím pro 
  něj vyřizovat při žádosti o samostatný cestovní pas 
  osvědčení o státním občanství? 
  Ano 

! Z důvodu pořízení digitálního zobrazení obličeje u obča- 
nů mladších 15 let je nutné, aby tito byli osobně přítomni při 
žádání o vydání cestovního pasu! 

Mladiství (od 15 do 18 let): 
doba zhotovenípoplatek 
do 30 dnů    600 Kč 
do 15 dnů  1 500 Kč 

platnost pasu 
     10 let 
     1/2 roku 

Děti mladší 15 let: 
doba zhotovenípoplatek 
do 30 dnů  100 Kč 
do 15 dnů  1 000 Kč 

platnost pasu 
     5 let 
   1/2 roku 

• Mám dítě zapsané v občanském průkazu, mohu 
  s ním takto cestovat? 
  Ne, občanský průkaz může nahradit cestovní pas 
  v rámci Evropské Unie, ovšem toto platí pouze pro 
  držitele průkazu, nikoliv pro děti zapsané v tomto 
  dokladu. 


