
Změna adresy sídla Úřadu městyse Zápy – občanské průkazy 

Změna adresy sídla úřadu se bezprostředně dotkne občanů, kteří mají na tzv. „adrese úřadu“, nebo-

li ohlašovně úřadu, evidován trvalý pobyt a jsou zároveň držiteli občanského průkazu. Údaj o místu 

trvalého pobytu se totiž zapisuje do občanského průkazu a občané jsou povinni požádat o nový 

občanský průkaz, kdykoliv dojde ke změně některého údaje zapsaného do občanského průkazu. 

Občanský průkaz jako doklad totožnosti, kterému je přiznána síla veřejné listiny, musí obsahovat 

aktuální údaje vedené o občanech ve státních evidencích. 

Z výše uvedeného vyplývá, že občané, kteří mají místo trvalého pobytu evidované na adrese sídla 

ohlašovny městyse Zápy, budou mít po změně adresy jejího sídla v občanském průkazu zapsán 

nesprávný údaj o místu trvalého pobytu. V tomto případě bude muset o skončení platnosti 

občanského průkazu rozhodnout obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný k vydání 

občanského průkazu /§ 11 odst. 2 písm. b) zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o občanských průkazech“), a to kdekoliv na území ČR.  

Pokud občan nedá souhlas se skončením platnosti občanského průkazu do protokolu na místě 

(kterýkoliv úřad příslušný k vydání občanského průkazu), bude o skončení platnosti občanského 

průkazu vydáno rozhodnutí Městským úřadem Brandýs nad Labem /§ 11 zákona o občanských 

průkazech/.  

Občan je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po dni, ve 

kterém došlo ke skončení platnosti občanského průkazu /§ 14 odst. 1 písm. d) bodu 1. zákona 

o občanských průkazech/.  

Upozorňujeme na povinnost občana prokázat svou totožnost při podání žádosti o vydání nového 

občanského průkazu. Totožnost nelze prokázat dokladem, kterým ztratil svou průkazní moc, tedy je-li 

neplatný. Proto doporučujeme přinést s sebou další doklad (např. platný cestovní doklad, řidičský 

průkaz nebo rodný list). 

Požádat o vydání nového občanského průkazu může občan na kterémkoliv úřadě příslušném 

k vydání občanského průkazu, seznam těchto úřadů naleznete na webových stránkách Ministerstva 

vnitra, odkaz: https://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx?q=Y2hudW09MTE%3d. 

Doporučujeme vzít s sebou rozhodnutí o skončení platnosti občanského průkazu s vyznačením 

doložky o nabytí právní moci. 

Neplatný občanský průkaz bude občanovi odebrán a bude mu úřadem vystaveno potvrzení 

o občanském průkazu.  

Za vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 30 dnů se nevybírá žádný správní poplatek, občan 

však má možnost požádat o expresní vydání tohoto dokladu do 5 pracovních dnů za správní 

poplatek 500 Kč nebo do 24 hodin pracovního dne za správní poplatek 1.000 Kč. Pokud požádá 

o vydání občanského průkazu do 24 hodin pracovního dne, musí si převzít hotový doklad v Praze na 

pracovišti Ministerstva vnitra. Kontakt na příslušné pracoviště Ministerstva vnitra a rozsah úředních 

hodin viz příloha. 

V souvislosti s povinnou výměnou neplatného občanského průkazu upozorňujeme občany na 

důsledky porušení této povinnosti. Občan, který nepožádá o vydání nového občanského průkazu 

v zákonem stanovených případech, se dopustí přestupku, za který lze uložit pokutu do 10.000 Kč 

/§16a odst. 1 písm. c) a odst. 3 zákona o občanských průkazech/.   

https://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx?q=Y2hudW09MTE%3d


Stejným způsobem bude rozhodováno také o skončení platnosti občanských průkazů dětí s tím 

rozdílem, že občané mladší 15 let nemají povinnost žádat o vydání nového občanského průkazu. 

Zákonní zástupci občanů mladších 15 let však mají povinnost odevzdat do 15 pracovních dnů 

občanský průkaz, který pozbyl platnosti /§ 14 odst. 1 písm. f) zákona o občanských průkazech/. 

Odevzdat jej mohou úřadu, který jej vydal, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu. 

 

Příloha 

Úřední hodiny pracoviště Ministerstva vnitra 


