
Jednání Zastupitelstva obce Dobrá 
proběhne ve středu 24. 3. 2004 v 17.30 hodin v budově obecního úřadu  —
obřadní síni.

Upozornûní na splatnost poplatku ze psÛ
Obecně závazná vyhláška Obce Dobrá č. 1/2004 ukládá povinnost občanům,

kteří jsou držiteli psa, uhradit poplatek za psa ve výši 100 Kč/rok nejpozději do
31. března 2004.

Celé znění vyhlášky bylo zveřejněno ve Zpravodaji v měsíci lednu 2004.

Sbûr nebezpeãného odpadu a papíru v obci Dobrá 
proběhne v sobotu 3. dubna 2004 v době:
u nádraží ČD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.00—14.30 hodin
parkoviště u kostela  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.45—15.15 hodin
Stará Dědina – u velkoskl. Kunín  . . . . . . . 15.30—16.00 hodin
Se sběrem nebezpečného odpadu bude zároveň prováděn i sběr papíru (do-

prava — Multikara)

Informace o sluÏbû právní porady pro obãany obce
Od 1. března 2004 je zřízena bezplatná poradenská služba pro občany obce

Dobrá.
Právník Mgr. Pavel Szkandera bude poskytovat právní poradu co druhou

středu (tj. 17. 3., 31. 3., 14. 4., 28. 4. 2004…) od 16 do 18 hodin, v budově Obec-
ního úřadu v Dobré, 2. poschodí, zasedací místnost. 
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Úfiad práce ve Fr˘dku-Místku informuje
Výběrové řízení na vytvoření nových pracovních příležitostí pro vybrané

skupiny nezaměstnaných osob
Úřad práce ve Frýdku-Místku finančně podpoří:
✧ zabezpečení odborné praxe absolventů škol s dvouletým výučním oborem,

kteří mají chybějící praxi v oboru a jsou v evidenci Úřadu práce ve Frýdku-
Místku

Jde o tyto výuční obory: 
✧ kuchařské práce
✧ provoz společenského stravování
✧ zámečnické práce
✧ malířské a natěračské práce 
✧ zahradník, zahradnické práce
✧ zednické práce
✧ tesařské a truhlářské práce
✧ stavební výroba
✧ technické práce v autoservisu

Zaměstnavateli, který po uzavření dohody s úřadem práce zabezpečí pro do-
poručené absolventy škol odbornou praxi či zajistí získání kvalifikace mladist-
vých podle zákoníku práce, může Úřad práce ve Frýdku-Místku poskytnou:

— finanční příspěvek na mzdové náklady po dobu max. 9 měsíců zaměstnání
doporučeného uchazeče o zaměstnání až do výše:

— 7500 Kč měsíčně, v případě plného pracovního úvazku dle zákoníku práce 
— pro uchazeče o zaměstnání se ZPS se tato částka zvýší o 1000 Kč, maxi-

málně do výše hrubé mzdy
Vybrané podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku:
— musí se jednat o zabezpečení odborné praxe ve vztahu k získané kvalifikaci

absolventa školy či zaučení mladistvého dle zákoníku práce
— žadatel o poskytnutí finančního příspěvku nesmí mít závazky vůči stát-

nímu rozpočtu
— žadatel přijme doporučeného UoZ až po uzavření předmětné dohody
— na poskytnutí finančního příspěvku se vztahují ustanovení zákona č.

218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a zákona č. 320/2001 Sb. o fi-
nanční kontrole.

Lhůty výběrového řízení:
— žádosti na předepsaných formulářích lze předkládat úřadu práce (oddělení

aktivní politiky zaměstnanosti) průběžně, nejpozději do 31. 5. 2004.
— předpoklad uzavření dohody je cca do 3 týdnů po podání úplné žádosti,

a to v závislosti na složitosti konkrétního případu
Formuláře žádostí a bližší informace o podmínkách poskytnutí příspěvků lze

získat osobně či telefonicky na oddělení aktivní politiky zaměstnanosti Úřadu
práce ve Frýdku-Místku tel. 558 412 234, 558 412 228 či na pobočce v Třinci tel.
č. 558 340 508
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Kytičkou a vzpomínkou u pamětní desky jsme si v pátek 13. března při příle-
žitosti 25. výročí úmrtí připomenuli celoživotní vlastivědné dílo a spolkovou
činnost našeho rodáka Josefa Volného (1896—1979).

Nejen ti, kteří ho pamatují jako obětavého a zasloužilého pracovníka na poli
osvěty, ale i nová generace se obdivuje jeho pozoruhodnému odkazu. Kromě
kroniky obce, Dějin kostela sv. Jiří (vyšlo tiskem), Dějin Těšínska, rodokmenů
doberských rodů atd. zpracoval například studie o zbojníku Ondrášovi nebo Ži-
votopisy kněží Těšínska a naší farnosti.

Za obec milovníků staré Dobré kronikář Rostislav Vojkovský

V˘zva nájemcÛm hrobov˘ch míst ve Fr˘dku–Místku
Dne 1. 1. 2002 nabyl účinnosti zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, v plat-

ném znění (dále jen zákon), který mimo jiné upravuje pronájem a užívání hro-
bového místa.

Zákon stanoví, že pokud nebude nájemní smlouva uzavřena do 30. 6. 2004,
dosavadní užívací právo k hrobovému místu zanikne. Proto vyzýváme všechny,
kteří dosud nemají uzavřenu nájemní smlouvu v písemné formě, aby se dosta-
vili na hrobovou matriku, která se nachází v areálu TS a. s., se sídlem ve F–M,

tř. 17. listopadu 910, p. Hegerová Jarmila,
tel. 558 435 275, 558 431 972–3, 777 791 386
v pondělí až pátek od 6 do 14 hodin
k uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa.
Vezměte s sebou doklad o užívání hrobového místa nebo doklady osvědčující

přechod práv k hrobovému místu a hrobovému zařízení a průkaz totožnosti.
Upozorňujeme, že pokud užívací právo k hrobovému místu zanikne, je ná-

jemce povinen na vlastní náklady odstranit hrobové zařízení (rámy, krycí desky,
pomník). V případě, že tak nájemce neučiní, bude podán návrh na vyklizení
věci u soudu dle ustanovení § 676 Občanského zákoníku.

Základní ‰kola Jifiího z Podûbrad, Fr˘dek-Místek
připravuje pro školní rok 2004/2005

tfiídu s roz‰ífienou v˘ukou cizích jazykÛ
❥ pro talentované žáky 2. ročníku ZŠ
❥ výuka angličtiny od 3. ročníku (3hodiny týdně)

druhý cizí jazyk od 6. ročníku
(němčina, ruština, španělština)

❥ výuka vedena aprobovanými učiteli
❥ přihlášku nutno doručit v tištěné podobě nebo elektronickou poštou do

16. 4. 2004. Uchazeči vykonají vstupní test jazykových předpokladů. O termínu
konání testu budou zákonní zástupci žáků informováni písemně.

Bližší informace a přihlášky: Základní škola Jiřího z Poděbrad 3109
Frýdek-Místek
Tel. č. 558 627 331–3, 604 601 401
e-mail:sekretariat@11zsfm.applet.cz
www.11zsfm.cz



Oãkování psÛ proti vzteklinû — Dobrá
MVDr. Jiří Karásek, 1. veterinární klinika, Frýdek–Místek, Sadová 1158, ozna-

muje, že v pátek 26. března 2004 proběhne v Dobré

očkování psů proti vzteklině na těchto místech:

Obecní úřad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.30—17.00 hodin
Kamenec u mostu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.15—17.45 hodin

Podle zákona o veterinární péči musí být každý pes starší tří měsíců vakcino-
ván proti vzteklině. Očkování je prováděno na náklady chovatele. 

Poplatek za jednoho psa činí 90 Kč a je splatný ihned na místě.

Každý vakcinovaný pes obdrží i letos evidenční známku. 

Upozorňujeme chovatele, že náhradní očkování nebude prováděno, a proto
doporučujeme zúčastnit se této hromadné akce za výše uvedenou cenu.

Jinak je vakcinace prováděna za plnou cenu na veterinárních pracovištích ve
Frýdku–Místku a ve Frýdlantě nad Ostravicí denně v ordinačních hodinách. 

Tel.: Frýdek–Místek 558 638 262, Frýdlant nad Ostravicí: 558 675 789. 

Prosíme majitele, aby se psem jako doprovod neposílali děti.

NEZAPOMEŇTE OČKOVACÍ PRŮKAZ PEJSKA! 

Program klubu seniorÛ na 2. ãtvrtletí 2004
14.dubna — středa návštěva frýdeckého zámku.Sraz u nádraží ČD ve 13 hodin.

05. května — středa oslava Dne matek v hasičské zbrojnici od 15 hodin.
Pohoštění zajištěno. Zároveň se uskuteční výběr peněz na zájezd na
termální koupaliště do Bešeňové. Cena zájezdu 200 Kč, pro nečleny 250 Kč.
Možno zaplatit kdykoliv u p. Karáskové

17. května — pondělí zájezd na termální koupaliště do Bešeňové.
Odjezd v 7 hodin z parkoviště u kostela.

12. června — sobota výšlap na Prašivou (malá pouť).
Odjezd ze zastávky Dobrá –střed v 7.40 hod.

24. června — čtvrtek zájezd na zámek v Náměšti na Hané.
Odjezd v 8 hodin z parkoviště u kostela.

ZMùNA ordinaãní doby dûtského stfiediska Dobrá
MUDr. Iva Kučerová

2.4. 2004 pátek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.30—12.00 hodin
8.4. 2004 čtvrtek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.30—11.00 hodin
9.4. 2004 pátek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.30—12.00 hodin 
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Pozvánka na a Josefovskou DISCOTÉKU
do restaurace „Obecník“ — 19. 3. 2004 od 20.00 hodin.

Vstupné 20 Kč
a

Country veãer se skupinou TERâ — 27. 3. 2004 od 20.00 hodin
v restauraci „Obecník“

Vstupné 40 Kč

Firma KNYCL – přijímá objednávky na velikonoční KRŮTY chlazené
Cena 64 Kč/kg.
Rozvoz a prodej:

8.dubna 2004 v Dobré na parkovišti u kostela ve 14.00 hodin.
Příjem objednávek: Dobrá paní Hadaščoková č.p. 343,

tel.č. 558 641 780 a 604 382 505.

Začátkem měsíce května 2004 proběhne prodej krůt na dochov
informace na tel. č. 558 691 025 a 606 862 947

Zakázkové krejčovství ALENA SOBKOVÁ, Dobrá č. 508 (u nádraží)
Příjem zakázek a opravy oděvů každé pondělí a středu

vždy od 17.00 do 19.00 hodin.

Tel.č. 558 641 690, 732 239 610.

STŘECHA JAK MÁ BÝT VELUX
Pavel Skokan Daniel Michálek

Dobrá 716 Dolní Tošanovice 25
PSČ 739 51 739 53 Hnojník

Tel./fax: 558 439 732 608 965996
Mobil: 603 744 364

✦ kompletní dodávky materiálů pro vaší střechu
✦ pokrývačské a klempířské práce
✦ hydroizolační práce
✦ prodej materiálu

Možnost nákupu materiálu za původní ceny se slevou.
Kvalita za rozumnou cenu

NNNNaaaabbbb íííí ddddkkkkyyyy



Zpravodaj Obecního úřadu Dobrá, tel: 558 641 491–2; fax: 558 641 202; oudobra@dobra.cz. Nepravidelný
výtisk; zdarma. Za příspěvky a za texty v inzerci vydavatel neodpovídá. –Vyrobila tiskárna Beatris, Dobrá

LIGNUS Frýdek-Místek s.r.o., AP Husqvarna, se sídlem Pražmo č. 166
Prodej * servis * půjčovna:

Frýdek-Místek, Krátká 1177, tel. č.: 558 631 292
Pražmo č. p. 166, tel. č.: 558 692 942, 558 692 392

Havířov, Karvinská 1B, tel. č.: 596 820 402
Šenov, Těšínská, tel. č. 596 887 135

Ostrava-Přívoz, Macharova 13, tel. č.: 596 133 254
www.lignus.cz * htt://www.lignusfm.cz

TOP REAL – REALITNÍ KANCELÁŘ
Koupě * prodej * pronájem * výkup nemovitostí

◗ poradenská činnost, právní servis
◗ kompletní realitní servis
◗ kompletní úvěrový servis
◗ profesionalita a osobní přístup

RD – CHATY – POZEMKY – BYTY
Volejte: 777 302 109, 777 630 151

Náměstí Svobody 29, Frýdek-Místek, www.top-real.cz

Změna pracovní doby HOLIČSTVÍ – KADEŘNICTVÍ, HYGIE
v budově Obecního úřadu v Dobré č.p. 230

Od měsíce dubna 2004:
pondělí  . . . . . 7.30—17.30
úterý  . . . . . . . 7.30—16.00
středa  . . . . . . 8.00—16.00
čtvrtek  . . . . . 7.30—13.30
pátek  . . . . . . 7.30—17.30
Těšíme se na vaší návštěvu

Petra Kacířová a Renáta Farná, tel.č. 558 641 163

Změna pracovní doby PEDIKÚRA – MANIKÚRA – DEPILACE
v budově Obecního úřadu v Dobré č.p. 230 od měsíce dubna 2004:

pondělí  . . . . . 8.00—17.00
úterý  . . . . . . 8.00—17.00
středa . . . . . 14.00—18.00 
čtvrtek  . . . . . . . . zavřeno
pátek  . . . . . . . . . zavřeno

Na návštěvu se těší Soňa Lišková, tel.č. 728 455 046

KOSMETIKA v budobě Obecního úřadu v Dobré č.p. 230,
Mgr. Pavla Konůpková, tel.č. 606 223 062:

čtvrtek 8.00—20.00,  pátek 8.00—20.00
oba dny pouze na objednávky

Všechny srdečně zveme!



OBČANSKÝ PRŮKAZ — NEJDŮLEŽITĚJŠÍ DOKLAD OBČANA

Občanský průkaz je veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, příjmení,
rodné číslo, podobu a státní občanství České republiky, jakož i další údaje v ní za-
psané podle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech. 

Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý po-
byt na území České republiky. Tuto povinnost má i občan, jehož způsobilost k práv-
ním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena. Občan, který byl rozhodnutím
soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, může mít občanský průkaz jen
v případě, že o jeho vydání požádá soudem ustanovený opatrovník. Občanský prů-
kaz je zakázáno ponechávat a přijímat jako zástavu a odebírat jej při vstupu do ob-
jektů nebo na pozemky.

Vydání občanského průkazu

O občanský průkaz žádá občan starší 15 let. Za občana mladšího 15 let žádá o vy-
dání občanského průkazu jeho zákonný zástupce, a to nejdříve 60 dnů před dovr-
šením 15 let věku takového občana a nejpozději v den dovršení 15 let jeho věku. 

Žádost o vydání občanského průkazu podává občan osobně nebo prostřednic-
tvím pověřeného zástupce (tento zástupce nemusí mít plnou moc a ve vztahu k ža-
dateli nemusí být v příbuzenském vztahu). Žádost není možno odeslat elektro-
nicky prostřednictvím internetu (občan by nemohl současně předložit doklady po-
třebné pro vydání občanského průkazu).

Obecně se může občan se žádosti o vydání občanského průkazu obrátit na kte-
rýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo obecní úřad pověřený ve-
dením matrik a v územně členěných statutárních městech na úřad městského ob-
vodu nebo úřad městské části pověřený vedením matrik. Vyhotovený občanský
průkaz si může občan převzít na obecním úřadu pověřeném vedením matrik podle
místa svého trvalého pobytu, jestliže o to v žádosti požádá. Jinak je povinen si pře-
vzít občanský průkaz na obecním úřadu obce s rozšířenou působností, který je pří-
slušný k jeho vydání.

V obci Dobrá je o občanský průkaz možné požádat a rovněž si jej i vyzvednout na
Obecním úřadu Dobrá, správní odbor

a to v úředních hodinách, které jsou stanoveny takto

pondělí od 8.00 do 17.00 hodin
středa od 8.00 do 17.00 hodin

Ve městě Frýdek–Místek je o občanský průkaz možné požádat a rovněž si jej i vy-
zvednout na dvou místech v budovách Městského úřadu Frýdek–Místek, a to

na přepážkových pracovištích ve 2. NP v budově Palackého 115 (bývalá „nová pří-
stavba" okresního úřadu) a

v kanceláři č. 219 ve 2. NP v budově Radniční 1148
a to v úředních hodinách, které jsou stanoveny takto
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pondělí od 8.00 do 17.00 hodin
středa od 8.00 do 17.00 hodin
čtvrtek od 8.00 do 15.00 hodin.

Občan je povinen převzít občanský průkaz osobně. Za občana, kterému byla roz-
hodnutím soudu omezena či zbavena způsobilost k právním úkonům, přebírá a po-
depisuje občanský průkaz opatrovník.

Předkládané doklady

Na úřadě musí občan předložit:

vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu
jednu fotografii*)
doklady stanovené zákonem (viz níže)
případně další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do občanského prů-

kazu na žádost občana, nebo potřebné k odstranění zjištěných rozporů v údajích na
žádosti s údaji v evidenci obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů. 

Nad rámec dokladů uvedených výše předkládá

a) zákonný zástupce k vydání prvního občanského průkazu při dovršení věku 15
let občana také rodný list a osvědčení o státním občanství nebo platný cestovní do-
klad

b) občan k vydání občanského průkazu při skončení jeho platnosti nebo náhra-
dou za dosud platný průkaz také dosavadní občanský průkaz (a přestože to zákon
nestanoví, je v těchto případech vhodné předložit také rodný list nebo rodný
a křestní list a doklad o rodinném stavu, abychom předešli případným nesrovna-
lostem)

c) občan k vydání občanského průkazu při změně údaje také dosavadní občan-
ský průkaz a doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. oddací list,
úmrtní list, pravomocné rozhodnutí soudu o omezení způsobilosti k právním úko-
nům, pravomocné rozhodnutí soudu o uložení trestu zákazu pobytu, doklad o zís-
kání akademického titulu)

d) občan k vydání občanského průkazu náhradou za ztracený, odcizený nebo
zničený (občan nemůže předložit dosavadní občanský průkaz) také rodný list nebo
rodný a křestní list, doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na ji-
ném předkládaném dokladu a potvrzení o občanském průkazu**) (toto potvrzení je
občanovi vydáno při nahlášení ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu)

e) občan k vydání občanského průkazu po ukončení trvalého pobytu v cizině
nebo po nabytí státního občanství také rodný list nebo rodný a křestní list, doklad
o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu,
doklad o státním občanství a doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který žije
nebo žil v manželství

f) opatrovník k vydání občanského průkazu pro občana zbaveného způsobilosti
k právním úkonům také rodný list nebo rodný a křestní list občana, doklad o rod-
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ném čísle občana, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném do-
kladu, doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství,
rozhodnutí soudu o zbavení občana způsobilosti k právním úkonům, svůj občan-
ský průkaz a doklad o ustanovení opatrovníkem

g) občan, jemuž soud zrušil rozhodnutí o zbavení způsobilosti k právním úko-
nům také doklad o zrušení rozhodnutí o zbavení způsobilosti k právním úkonům,
rodný list nebo rodný a křestní list, doklad o rodném čísle (jestliže není rodné číslo
uvedeno na jiném předkládaném dokladu), doklad o rodinném stavu (jde-li o ob-
čana, který žije nebo žil v manželství) a dosavadní občanský průkaz, pokud mu byl
vydán

Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.
Při přijetí vyplněné žádosti se občanovi předložené doklady vrátí. Dosavadní ob-
čanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu odevzdá občan při převzetí
nového občanského průkazu.

*) často čelíme kritice občanů, protože nepřijmeme jimi předloženou fotografii k vyří-
zení občanského průkazu. Fotografie však musí splňovat požadavky stanovené v § 5
odst. 1b) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění, kde je uve-
deno, že „občan je povinen předložit 1 fotografii o rozměrech 35x45 mm, která odpovídá
současné podobě občana, zobrazuje jej v předním čelném pohledu s výškou obličejové
části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm, v občanském oděvu, bez brýlí s tmavými
skly s výjimkou nevidomých a bez pokrývky hlavy, není-li její použití odůvodněno dů-
vody náboženskými nebo zdravotními." Požadavky na technické provedení fotografie
jsou dále stanoveny v § 6 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 177/2000 Sb. v platném znění,
kterou se provádí zákon o občanských průkazech, kde je mimo jiné uvedeno, že „foto-
grafie pro vydání občanského průkazu má hladký povrch a je v černobílém nebo v ba-
revném provedení. Fotografie ukazuje hlavu a ramena zobrazované osoby. Mezi horním
okrajem hlavy a horním okrajem fotografie je vzdálenost minimálně 2 mm. Pozadí za
zobrazovanou osobou je bílé až světlomodré barvy, přičemž je přípustný plynulý pře-
chod těchto barev.“

**) potvrzení o občanském průkazu není veřejná listina. Vydává jej obecní úřad obce
s rozšířenou působností nebo obecní úřad pověřený vedením matrik. Policie České re-
publiky jej vydává jen v případě, že je jí nahlášeno odcizení občanského průkazu nebo
odevzdán nalezený občanský průkaz.

Údaje zapisované do občanského průkazu

Občanský průkaz obsahuje údaje stanovené zákonem, dále vyobrazení podoby
občana a jeho podpis. Podpis občana se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spo-
jeno s těžko překonatelnou překážkou.

Povinným údajem zapisovaným do občanského průkazu je jméno, příjmení,
rodné příjmení, datum, místo a okres narození (u občanů narozených v cizině
pouze stát narození), rodné číslo, pohlaví, státní občanství, rodinný stav a trvalý po-
byt občana, doba platnosti občanského průkazu, datum jeho vydání a úřad, který
jej vydal a dále strojově čitelná zóna, do níž se zapisují strojově čitelné údaje
v tomto pořadí — typ dokladu, kód vydávajícího státu, příjmení a jméno občana,
číslo a série občanského průkazu, státní občanství, datum narození, pohlaví, doba
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platnosti občanského průkazu, část rodného čísla za lomítkem a kontrolní číslice,
které jsou číselným vyjádřením vybraných údajů ve strojově čitelné zóně.

U občana, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům
nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena, je
povinným údajem zapisovaným do občanského průkazu tato skutečnost, a u ob-
čana zbaveného způsobilosti k právním úkonům též jméno, příjmení, rodné číslo
a trvalý pobyt opatrovníka. Je-li opatrovníkem ustanoven orgán místní  správy, po-
případě jeho zařízení, uvede se jeho název a sídlo. U občana, kterému byl rozhod-
nutím soudu uložen trest zákazu pobytu, je povinným údajem uložení tohoto tre-
stu.

Nepovinným údajem zapisovaným na žádost občana do občanského průkazu je

a) označení absolventa vyšší odborné školy, akademický titul, stavovské ozna-
čení, jiný titul absolventa vysoké školy nebo vědecká hodnost; získal-li občan více
titulů nebo vědeckých hodností, zapíše se pouze jeden titul a jedna vědecká hod-
nost podle výběru občana

b) jméno, příjmení a rodné číslo manžela,
c) jméno, příjmení a rodné číslo dítěte do 15 let.

Žádá-li občan o zápis titulu nebo vědecké hodnosti, které doposud neměl za-
psané v občanském  průkazu, je povinen předložit doklad o jejich získání. V pří-
padě, že občan získal vyšší odborné vzdělání, vysokoškolské vzdělání a příslušný ti-
tul v zahraničí, je povinen předložit doklad o uznání vysokoškolského vzdělání
a příslušného titulu. Žádá-li občan o zápis manžela, je povinen předložit oddací list
a v případě žádosti o zápis dítěte do 15 let je nutné předložit rodný list tohoto dí-
těte.

Nelze-li všechny požadované nepovinné údaje zapsat z důvodu nedostatku místa
na občanském průkazu, určí občan, které z nich se zapíší.

Správní poplatky 

Správní poplatek za vydání občanského průkazu náhradou za platný průkaz se
strojově čitelnou zónou (ID karta zelené barvy) na žádost občana v jeho osobním
zájmu činí 100 Kč, změna nebo doplnění jiných než základních údajů (tzv. nepo-
vinné údaje — titul nebo vědecká hodnost, manžel, dítě do 15 let) v občanském
průkazu se strojově čitelnou zónou činí 25 Kč. V ostatních případech se správní po-
platek nevybírá.

Lhůty pro vyřízení

Občanský průkaz bude vydán do 30 dnů od předložení všech dokladů potřebných
pro jeho vydání příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

10



Doba platnosti občanského průkazu

Doba platnosti občanského průkazu je při jeho vydání

a) 5 let u občanů ve věku od 15 do 20 let a
b) 10 let u občanů starších 20 let.

Doba platnosti občanského průkazu skončí, jestliže

a) uplyne doba v něm vyznačená
b) je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho

celistvost***)
c) obsahuje neoprávněně provedené změny nebo nesprávné údaje s výjimkou

případů uvedených v následujícím odstavci
d) je ohlášena jeho ztráta nebo odcizení
e) došlo u občana k podstatné změně podoby
f) byla občanovi rozhodnutím soudu omezena způsobilost k právním úkonům

nebo byl zbaven způsobilosti k právním úkonům a tato skutečnost není vyznačena
v občanském průkazu

g) byl občanovi rozhodnutím soudu uložen trest zákazu pobytu a tato skutečnost
není vyznačena v občanském průkazu

h) občan pozbyl státní občanství, zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého.

***) Při změně rodinného stavu sňatkem, popřípadě změně příjmení v souvislosti se
změnou stavu sňatkem oddělí úřad nebo orgán církve oprávněný oddávat vyznačenou
část občanského průkazu. Současně vydá občanovi potvrzení o změně rodinného stavu,
popřípadě změně příjmení  v souvislosti se změnou stavu sňatkem a číslo potvrzení
ohlásí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který občanský průkaz vydal. Ta-
kovýto postup se nepovažuje za porušení celistvosti občanského průkazu.

Povinnosti občana

Občan je povinen

a) chránit občanský průkaz před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením
a zneužitím,

b) ohlásit neprodleně kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působ-
ností nebo  obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik, že nastaly skutečnosti
uvedené pod písm. a); v případě odcizení občanského průkazu je možno ohlásit
tuto skutečnost též policii,

c) požádat o vydání nového občanského průkazu do 10 dnů ode dne, kdy došlo ke
skončení platnosti občanského průkazu z některého důvodu uvedeného v čl. „Doba
platnosti" dle písm. a) až e)

d) požádat o vydání nového občanského průkazu do 10 dnů ode dne, kdy došlo
ke změně místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení
údaje o jeho místě  trvalého pobytu z moci úřední

e) požádat o vydání nového občanského průkazu do 10 dnů po obdržení odda-
cího listu

f) požádat o vydání nového občanského průkazu do 10 dnů po nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o uložení trestu zákazu pobytu

g) požádat o vydání nového občanského průkazu do 10 dnů po nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o omezení způsobilosti k právním úkonům
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h) odevzdat do 10 dnů občanský průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou pů-
sobností, který jej vydal, nebo obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik podle
místa svého trvalého pobytu, jestliže ukončil trvalý pobyt na území České republiky,
pozbyl státní občanství nebo bylo prokázáno, že není občanem České republiky

i) odevzdat dosavadní občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu
anebo potvrzení o změně místa trvalého pobytu a potvrzení o změně rodinného
stavu, popřípadě změně příjmení v souvislosti se změnou stavu sňatkem obecnímu
úřadu obce s rozšířenou působností nebo obecnímu úřadu pověřenému vedením
matrik v místě jeho trvalého pobytu při převzetí nového občanského průkazu

j) dostavit se ve stanovené lhůtě na vyzvání k obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností příslušnému k vydání občanského průkazu nebo obecnímu úřadu po-
věřenému vedením matrik v místě jeho trvalého pobytu za účelem provedení
úkonů souvisejících s vydáním občanského průkazu.

Povinnosti dalších osob

Každý, kdo nalezne cizí občanský průkaz, potvrzení o občanském průkazu, po-
tvrzení o změně  místa trvalého pobytu, potvrzení o změně rodinného stavu, po-
případě změně příjmení v souvislosti se změnou stavu sňatkem, je povinen jej ode-
vzdat do 10 dnů kterémukoli obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo
obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik anebo policii. Stejnou povinnost má
i občan, který ohlásil ztrátu občanského průkazu, jestliže dosavadní občanský prů-
kaz nalezne nebo jej získá zpět jinak.

Každý, kdo má v držení občanský průkaz zemřelého občana nebo občana prohlá-
šeného za  mrtvého, je povinen jej odevzdat bezodkladně nejbližšímu obecnímu
úřadu obce s rozšířenou působností nebo obecnímu úřadu pověřenému vedením
matrik.

Opatrovník je povinen odevzdat občanský průkaz občana, který byl rozhodnutím
soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, do 15 dnů ode dne, kdy usnesení
soudu o jeho jmenování nabylo právní moci, obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností, který občanský průkaz vydal, nebo obecnímu úřadu pověřenému ve-
dením matrik podle místa trvalého pobytu občana.

12



CESTOVNÍ  DOKLADY

Cestovní doklad je veřejná listina opravňující občana České republiky k překračo-
vání státních hranic České republiky přes hraniční přechody. Cestovním dokladem
občan prokazuje své jméno, příjmení, rodné číslo, podobu, státní občanství České
republiky a další údaje zapsané v cestovním dokladu podle zákona č. 329/1999 Sb.,
o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů. Cestovní doklad je zakázáno
ponechávat a přijímat jako zástavu a odebírat jej při vstupu do objektů nebo na po-
zemky.

Překročení hranice

Do 30. dubna 2004 jsou občané České republiky povinni se při cestách do všech
států (s výjimkou Slovenska a za určitých podmínek v rámci tzv. „malého pohranič-
ního styku" i Polska) prokázat při překračování hranic platným cestovním dokla-
dem (především cestovním pasem, případně diplomatickým pasem, služebním pa-
sem nebo cestovním průkazem).

Od soboty 1. května 2004 (den vstupu České republiky do Evropské unie) budou
občané České republiky moci cestovat do všech států i nadále na výše uvedené ce-
stovní doklady, k cestám do států Evropské unie však budou moci použít jako ce-
stovní doklad i občanský průkaz. Je však možné, že vzhledem k počtu typů u nás
platných občanských průkazů (typy „knížka", ID karta „bez" nebo „se" strojově či-
telnou zónou) budou stanovena určitá omezující opatření, o kterých Vás budeme
neprodleně informovat. Občané mladší 15 let, kterým se nevydává občanský prů-
kaz, budou moci vycestovat společně s rodičem, v jehož občanském průkazu jsou
zapsáni. 

Po vstupu České republiky do Evropské unie budou na hranicích mezi dosavad-
ními a novými členskými státy Evropské unie zrušeny celní kontroly, i nadále však
bude prováděna kontrola cestovních dokladů osob překračujících státní hranice
na hraničních přechodech a na dalších místech určených pro překračování státních
hranic mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. Na mezinárod-
ních letištích budou zřízeny oddělené koridory pro zjednodušenou kontrolu osob
cestujících mezi členskými státy Evropské unie. K úplnému zrušení kontrol na
vnitřních hranicích dojde až po plném zapojení České republiky do tzv. „schengen-
ského systému", což by mělo být v roce 2006.

Druhy cestovních dokladů

Mezi cestovní doklady patří cestovní pas, diplomatický pas, služební pas, cestovní
průkaz a případně i jiný cestovní doklad na základě mezinárodní smlouvy (např.
občanský průkaz nebo hraniční průkaz). Cestovní pas, diplomatický pas a služební
pas jsou opatřeny strojově čitelnou zónou. Cestovní pas se strojově čitelnou zónou
(vínové barvy) se vydává ve lhůtě 30 dnů. Žádá-li občan o vydání cestovního pasu
v kratší lhůtě, lze mu vydat cestovní pas do 30 dnů bez strojově čitelné zóny (zelené
barvy). Cestovní průkaz je cestovním dokladem k jednotlivé cestě s územní a časo-
vou platností omezenou účelem cesty. Vydává se v odůvodněných případech, na-
příklad při ztrátě cestovního dokladu občanovi, který nemá jiný cestovní doklad. 
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Údaje zapisované do cestovního dokladu

Cestovní doklady obsahují údaje stanovené zákonem — konkrétně jméno a pří-
jmení občana, den, měsíc, rok a místo jeho narození, rodné číslo, pohlaví, státní ob-
čanství, diplomatické nebo služební hodnosti (jde-li o diplomatický nebo služební
pas), podpis občana, podobu (fotografii) občana, údaje o územní a časové platnosti
cestovního dokladu, číslo dokladu, datum vydání a označení orgánu, který doklad
vydal. Podpis občana se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou
těžko překonatelnou.

Údaje zapisované do cestovního dokladu na žádost občana

Do cestovního dokladu rodiče se na jeho žádost zapíše jméno a příjmení, den,
měsíc a rok narození a pohlaví občana České republiky mladšího 15 let. Dále lze za-
psat označení absolventa vyšší odborné školy, akademický titul, stavovské ozna-
čení, jiný titul absolventa vysoké školy nebo vědeckou hodnost. Získal-li občan více
titulů nebo vědeckých hodností, zapíše se pouze jeden titul a jedna vědecká hod-
nost podle výběru občana.

Provádění změn údajů v cestovním dokladu

V cestovním dokladu lze provést změny údajů jednak o občanu mladším 15 let,
zapsaném do cestovního dokladu rodiče, je-li tímto cestovním dokladem cestovní
pas, diplomatický pas, služební pas nebo cestovní průkaz, a jednak o časové plat-
nosti cestovního dokladu, je-li tímto dokladem cestovní průkaz.

Územní a časová platnost

Cestovní pas, diplomatický pas a služební pas se vydává s územní platností do
všech států světa a s dobou platnosti na 10 let, občanům mladším 15 let s dobou
platnosti na 5 let, cestovní pas bez strojově čitelné zóny se vydá s dobou platnosti
na 1 rok. Dobu platnosti výše uvedených cestovních dokladů nelze prodloužit.

Vydání cestovního pasu

Cestovní pas vydá občanovi obecní úřad obce s rozšířenou působností, v hlavním
městě Praze úřad městské části určený Statutem hlavního města Prahy, a v městech
Brno, Ostrava a Plzeň magistráty těchto měst příslušné podle místa jeho trvalého
pobytu. Nemá-li občan trvalý pobyt na území České republiky, vydá cestovní pas
obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa jeho posledního
trvalého pobytu v České republice. Pokud občan neměl trvalý pobyt v České repub-
lice nebo pokud jej nelze zjistit, vydá cestovní pas Magistrát města Brna.

Žádost o vydání cestovního dokladu nebo žádost o provedení změn údajů v ce-
stovním dokladu se podává na tiskopisech u orgánu příslušného k vydání cestov-
ního dokladu nebo u zastupitelského úřadu. Jedná-li se o cestovní pas, cestovní
průkaz nebo jiný cestovní doklad na základě mezinárodní smlouvy, lze podat žá-
dost u obecního úřadu obce s rozšířenou působností mimo místo trvalého pobytu
občana anebo u obecního úřadu pověřeného vedením matrik. 
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V obci Dobrá je o cestovní doklady možné požádat a rovněž si jej i vyzvednout na
Obecním úřadu Dobrá, správní odbor,

a to v úředních hodinách, které jsou stanoveny takto:

pondělí od 8.00 do 17.00 hodin
středa od 8.00 do 17.00 hodin

Ve městě Frýdek–Místek je o cestovní doklady možné požádat a rovněž si je i vy-
zvednout na dvou místech v budovách Městského úřadu Frýdek–Místek, a to

na přepážkových pracovištích ve 2. NP v budově Palackého 115 (bývalá „nová pří-
stavba" okresního úřadu) a

v kanceláři č. 219 ve 2. NP v budově Radniční 1148

a to v úředních hodinách, které jsou stanoveny takto:

pondělí od 8.00 do 17.00 hodin
středa od 8.00 do 17.00 hodin
čtvrtek od 8.00 do 15.00 hodin.

Náležitosti žádosti

Žádost obsahuje následující údaje — jméno, příjmení, datum narození, místo na-
rození, rodné číslo, pohlaví, státní občanství, podpis, rodné příjmení, adresu trva-
lého pobytu na území České republiky (občan žijící v zahraničí uvádí adresu po-
sledního trvalého pobytu v České republice, a pokud tento neměl, uvádí adresu po-
sledního trvalého pobytu svých rodičů nebo jiného zástupce v České republice),
případně odůvodnění, avšak pouze v případě, kdy občan žádá o vydání dalšího ce-
stovního pasu. 

K žádosti o vydání cestovního dokladu se přikládá 1 fotografie o rozměru 35 mm
x 45 mm, odpovídající současné podobě občana, zobrazující občana v čelném po-
hledu, v občanském oděvu, bez pokrývky hlavy, bez brýlí s tmavými skly (s výjim-
kou nevidomých), s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm,
která splňuje požadavky na technické provedení stanovené vyhláškou ministerstva.
Jde-li o cestovní doklad bez strojově čitelné zóny, diplomatický pas nebo služební
pas, přikládají se 2 fotografie. K žádosti o vydání cestovního dokladu lze v odůvod-
něném případě (z náboženských nebo zdravotních důvodů) předložit fotografii
s pokrývkou hlavy; tato pokrývka nesmí zakrývat obličejovou část způsobem, který
by znemožňoval identifikaci.

Žadatel je povinen uvést v žádosti pravdivě všechny požadované údaje a jejich
pravdivost prokázat. Nemůže-li prokázat pravdivost požadovaných údajů, je povi-
nen předložit doklady pro jejich zjištění. Pokud je dokladem o jménu nebo příjmení
matriční doklad vydaný matrikou cizího státu, je žadatel povinen předložit matriční
doklad vydaný zvláštní matrikou.  
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Podmínky k vydání cestovního dokladu a provedení změn jeho údajů

Cestovní doklad lze vydat nebo změny údajů v něm uvedených provést na žádost.
Občanovi, který je držitelem platného cestovního pasu, lze vydat další cestovní pas
jen v odůvodněných případech, přičemž odůvodněným případem se rozumí napří-
klad vyřízení vízových záležitostí souvisejících s cestou do zahraničí, jestliže občan
cestovní doklad naléhavě potřebuje k jiné cestě do zahraničí. 

Žádost o vydání cestovního dokladu nebo provedení změn údajů v něm uvede-
ných může podat občan starší 15 let, a pokud je občan nezletilý, připojí k žádosti pí-
semný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem.*) Za občana mlad-
šího 15 let podává žádost zákonný zástupce (místo zákonného zástupce může po-
dat žádost pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy anebo
vedoucí ústavu, v němž se vykonává ústavní výchova občana mladšího 15 let naří-
zená soudem — tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho
ověřeným podpisem*); ten se však nevyžaduje v případě, je-li jeho opatření spojeno
s překážkou těžko překonatelnou).

*) Ověření podpisu se nevyžaduje, jestliže osoby oprávněné dát souhlas se žádostí vy-
jádří svůj souhlas a žádost podepíše před orgánem příslušným k vydání cestovního do-
kladu, u obecního úřadu pověřeného vedením matrik nebo v zahraničí u zastupitel-
ského úřadu.

Jde-li o osvojení nezletilého občana do ciziny, podává žádost místo zákonného
zástupce nebo dává místo zákonného zástupce souhlas Ústředí pro mezinárodní
právní ochranu mládeže. Je-li zákonným zástupcem rodič, postačí souhlas jednoho
z rodičů. 

Za občana, který je zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobi-
lost k právním úkonům je omezena, podává žádost zákonný zástupce. Osoby
oprávněné k podání žádosti podle tohoto zákona se mohou dát zastupovat na zá-
kladě plné moci při řízení o vydání cestovního dokladu nebo provedení změn údajů
v cestovním dokladu s výjimkou převzetí cestovního dokladu.

Převzetí cestovního dokladu

Cestovní doklad může převzít občan starší 15 let, zákonný zástupce nebo pěstoun
občana mladšího 15 let, osoba, které byl tento občan svěřen do výchovy, vedoucí
ústavu, v němž se vykonává ústavní výchova občana mladšího 15 let, anebo Ústředí
pro mezinárodní právní ochranu mládeže, zákonný zástupce občana, který byl zba-
ven způsobilosti k právním úkonů nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla
omezena. 

Správní poplatky

Správní poplatek se hradí v hotovosti. U cestovního pasu se strojově čitelnou zó-
nou (platí 10 let, u dětí ve věku do 15 let platí 5 let) zaplatí občané starší 15 let 200
Kč a občané mladší 15 let 50 Kč. Za vydání cestovního pasu ve lhůtě kratší než 30
dnů (platí 1 rok) zaplatí občané starší 15 let 600 Kč a občané mladší 15 let 150 Kč.
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Kdy je cestovní doklad neplatný

Cestovní doklad je neplatný, jestliže uplynula doba platnosti v něm uvedená, dr-
žitel cestovního dokladu pozbyl státní občanství, držitel cestovního dokladu zemřel
nebo byl prohlášen za mrtvého. Cestovní doklad se stane neplatným, jestliže orgán
příslušný k jeho vydání rozhodne, že jeho držitel změnil podstatně svou podobu, je
poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celist-
vost, obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněné provedené změny.

Další informace

Další informace o občanských průkazech a cestovních dokladech Vám poskytne
vedoucí oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů,
paní Vladimíra Machková (kancelář č. 251 v budově Městského úřadu Frýdek–Mís-
tek, ul. Palackého 115, tel. 558 609 456,

e-mail: machkova.vladimira@frydekmistek.cz
Na Obecním úřadě Dobrá Vám informace poskytne vedoucí správního odboru

Ing. Drahomíra Gongolová (kancelář č. 15, tel. 558 641 491—2, 558 641 313).

EVIDENCE OBYVATEL A TRVALÝ POBYT

Problematika evidence obyvatel a trvalého pobytu obyvatel je upravena přede-
vším v zákoně č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně ně-
kterých zákonů (zákon o evidenci obyvatel). Vzhledem k tomu, že od 1. dubna 2004
budou některá ustanovení tohoto zákona novelizována, rádi bychom Vás seznámili
nejen se stávajícím stavem, ale aktuálně i s novinkami, které nabudou účinnosti již
za měsíc.

Evidence obyvatel

Evidence obyvatel představuje informační systém, jehož správcem je Minister-
stvo vnitra České republiky, který obsahuje údaje o státních občanech České re-
publiky, o cizincích s povolením k pobytu na území České republiky podle zvlášt-
ního právního předpisu a dále o osobách, kterým byl udělen na území České re-
publiky azyl. 

V informačním systému se vedou o občanech např. tyto údaje — jméno, příjmení
(rodné příjmení), datum narození, pohlaví, obec a okres narození (u občana, který
se narodil v cizině, pouze stát narození), rodné číslo, státní občanství, adresa místa
trvalého pobytu (včetně předchozích adres místa trvalého pobytu), počátek trva-
lého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu, rodinný stav
(včetně data a místa jeho změny), rodné číslo otce a matky, rodné číslo manžela
(nebo jméno a příjmení manžela, je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno
rodné číslo), rodné číslo dítěte, ale také zbavení nebo omezení způsobilosti k práv-
ním úkonům, zákaz pobytu a doba jeho trvání, osvojení dítěte, záznam o poskyt-
nutí údajů o občanovi a v neposlední řadě datum, místo a okres úmrtí občana
(u občana, který zemřel v cizině, pouze stát úmrtí).
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Trvalý pobyt

Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kte-
rou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání.
Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle
zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popří-
padě orientačním číslem, a který je podle zvláštního právního předpisu určen pro
bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. Podstatná je informace, že z přihlá-
šení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu trvalého pobytu
ani k vlastníkovi nemovitosti.

Změna místa trvalého pobytu

Změnu místa trvalého pobytu ohlásí občan ohlašovně v místě nového trvalého
pobytu. Ohlašovnou se obecně rozumí pracoviště „evidence obyvatel" na přísluš-
ném obecním nebo městském úřadu, v hlavním městě Praze a v územně členěných
statutárních městech na úřadech městských částí a na území vojenských újezdů na
újezdních úřadech. 

V obci Dobrá je o cestovní doklady možné požádat a rovněž si jej i vyzvednout na
Obecním úřadu Dobrá, správní odbor

a to v úředních hodinách, které jsou stanoveny takto

pondělí od 8.00 do 17.00 hodin
středa od 8.00 do 17.00 hodin

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen

a) vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu (dále jen "přihlašo-
vací tiskopis"), který obsahuje údaje o jménu, příjmení a rodném čísle, předchozí
a nové adrese místa trvalého pobytu občana, vlastníku objektu, kterým se rozumí
jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu u fyzické osoby nebo název a sídlo
u právnické osoby;

b) předložit občanský průkaz, u něhož není oddělena jeho vyznačená část v dů-
sledku změny místa trvalého pobytu; občan po ukončení pobytu v cizině předkládá
cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad
o nabytí státního občanství;

c) doložit vlastnictví bytu nebo domu (např. výpisem z katastru nemovitostí),
nebo doložit oprávněnost užívání bytu (např. nájemní smlouvou), anebo předlo-
žit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby*) o souhlasu s ohlášením
změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že opráv-
něná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před za-
městnancem ohlašovny. Za *)oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let,
způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat daný objekt nebo jeho vy-
mezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubyto-
vacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.
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Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zá-
stupce (od 1. dubna 2004 může i pěstoun), stejně jako za občana zbaveného způ-
sobilosti k právním úkonům nebo za občana, jehož způsobilost k právním úkonům
byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý hlásit změnu místa trva-
lého pobytu. Za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit i jím pověřený
zmocněnec na základě ověřené plné moci.

Zjistí-li se při hlášení místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokla-
dech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému, vyzve ohla-
šovna občana k jejich odstranění.

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky

V případě, že se občan rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky,
sdělí tuto skutečnost ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu.

Správní poplatek

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan správní poplatek ve výši
50 Kč.

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

V zákoně č. 133/2000 Sb. je uvedeno, že ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o mí-
stu trvalého pobytu, byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných
nebo padělaných dokladů, nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností,
anebo na návrh oprávněné osoby*) (viz výše v písm. c), zaniklo-li užívací právo ob-
čana k objektu nebo jeho vymezené části (např. bytu nebo obytné místnosti), jehož
adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana, a neu-
žívá-li občan tento objekt (nebo jeho vymezenou část). Od 1. dubna 2004 pak ohla-
šovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu i v případě, byl-li objekt,
na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl anebo je
podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení.

Je však potřeba uvést, že každé výše uvedené rozhodnutí je výsledkem složitého
správního řízení dle zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád). Vzhle-
dem k tomu, že problematika správního řízení je poměrně obsáhlá, doporučujeme
— v případě zájmu — nejdříve kontaktovat pracovnici Obecního úřadu Dobrá,
správní odbor — evidence obyvatel — slečnu Radku Poláškovou.

Poskytnutí osobních údajů z informačního systému

Ministerstvo vnitra České republiky, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšíře-
nou působností poskytují údaje z informačního systému v rozsahu vymezeném
právními předpisy nebo pokud to vyžaduje činnost orgánů státní správy a orgánů
pověřených výkonem státní správy vyplývající z jejich zákonem stanovené působ-
nosti.
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Žádost o poskytnutí údaje může podat obyvatel starší 15 let, kdy mu budou po-
skytnuty osobní údaje jen k jeho osobě, a to na základě písemné žádosti opatřené
úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, pokud občan
žádost podepíše před orgánem příslušným k poskytování údajů a předloží občan-
ský průkaz nebo průkaz o povolení k pobytu pro cizince (od 1. dubna 2004 může
občan předložit i cestovní doklad nebo průkaz povolení k pobytu azylanta). Údaj
o osvojení může být poskytnut obyvateli až po dovršení věku 18 let.

Za obyvatele mladšího 15 let a za občana zbaveného způsobilosti k právním úko-
nům nebo občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu
omezena tak, že není způsobilý k podání této žádosti, žádá o poskytnutí údajů je-
jich zákonný zástupce.

Od 1. dubna 2004 může ohlašovna sdělit vlastníkovi objektu (nebo jeho vyme-
zené části) na jeho žádost také jméno (příp. jména), příjmení a datum narození ob-
čana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu, odpovídající adrese jím vlastně-
ného objektu (nebo jeho vymezené části), což v praxi znamená, že vlastník nemo-
vitosti bude moci zjistit, kdo má v jeho objektu trvalý pobyt.

Budou-li mít výše uvedené instituce od 1. dubna 2004 důvodné pochybnosti
o správnosti a úplnosti údajů v informačním systému, vyzvou obyvatele k jejich
ověření a k případnému předložení dokladů ke zjištění aktuální správnosti a úpl-
nosti údajů. Obyvatel je povinen na výzvu předložit příslušnému správnímu úřadu
požadované doklady nezbytné pro ověření správnosti a úplnosti zapsaných údajů.
Pokud tento postup nepovede k ověření správnosti a úplnosti zapsaných údajů, je
obyvatel povinen se na výzvu za tímto účelem k správnímu úřadu dostavit. 

Pokud obyvatel požádá, aby správní úřady provedly opravu nebo doplnění osob-
ních údajů zpracovávaných v informačním systému k jeho osobě tak, aby byly
přesné a odpovídaly aktuálnímu stavu, má rovněž právo požadovat, aby osobní
údaje k jeho osobě, které neodpovídají aktuálnímu stavu nebo nejsou přesné, byly
zablokovány a zlikvidovány.

Správní poplatky

Za poskytnutí osobních údajů z informačního systému zaplatí občan správní po-
platek ve výši 50 Kč.

Další informace

Další informace o evidenci obyvatel, o trvalém pobytu (případně o poskytování
osobních údajů z informačního systému) nebo o rodných číslech Vám poskytne ve-
doucí oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, paní
Vladimíra Machková (kancelář č. 251 v budově Palackého 115, tel. 558 609 456,
e-mail: machkova.vladimira@frydekmistek.cz“ 

Na Obecním úřadě Dobrá Vám informace poskytne pracovnice Obecního úřadu
Dobrá, správní odbor, evidence obyvatel, slečna Radka Polášková (kancelář č. 16,
tel. 558 641 491—2, 558 641 313).

Zpracováno podle materiálů poskytnutých Městským úřadem ve Frýdku–Místku.
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